
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดราชบุรี  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๑๙,๕๘๕ คน ขาดสอบ ๓,๔๔๔ คน คงสอบ ๑๖,๑๔๑ คน สอบได้ ๙,๕๔๓ คน สอบตก ๖,๕๙๘ คน (๕๙.๑๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฟุมฟู

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงณัฐวรา จีนวงค์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงศรัณญา เพิมทรัพย์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงขวัญฤทัย ทับทิมทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายกฤษณะ เนือทองสยาม

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงอรุณรุ่ง อินมณี

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงมนทิราลัย แสงนารีย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงไพลิน ศรีกัณทา

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายธฤต พรรณลึก

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายอุกฤษณ์ พลจันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายธนพจน์ รุ่งอรุณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายอมตะ สินธ์เจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายอองตู -

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงศุภมาส โปรยสุรินทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงณัฐติตา เทพบรรทม

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายสุรธันย์ บุญมา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายอรัญ มูลสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงปาริฉัตร นิยมดุสดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายนัทธพงศ์ สวนพานิช

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงชลธิรา ชมภูธวัช

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายเอกราช ดุจจานุทัศน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายอิทธิพล สุธน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงรวิสรา ศรีภิรมย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายอินทศักดิ

์

แก้วอร่าม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงกุลนิติ ชาวบางน้อย

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงอริษา ใยขันธ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ ช้างแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงปนัดดา ม่วงชุม

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายนิธิกร ขำชูสงฆ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายภานุทัศน์ พรมเวียง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายอภิวัฒน์ เทียงธรรม

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายอดิศัย จิตต์งามขำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงดาริน ไพรพฤกษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงปาณิสรา สร้อยสวัสดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงณัฐิดา ปานไธสง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายนพรัตน์ ขันทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายภารดร ทองเกษม

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายวรพจน์ บุญมี

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ หนูขาว

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงรุจิรดา สวัสดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายณัฐนันท์ พรานพนัส

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงจิตตา ทรายทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายธีรเทพ เนียมสุคนธ์สกุล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงชิดชนก เขียววิจิตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงปยาภรณ์ ทองมา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงเมธาพร เสือรอด

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายนภินทร พิมพ์พิทักษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงกุลยา อยู่นาน

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายธนภัทร กลินจันทร์

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงฝน -

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอียมทิพย์

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงผานิตา ยอดปลอบ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงลลิตา ฟาสุวรรณ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงชินนาถ อุไรรักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายชิติพัทธ์ ยิมพราย

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงสุกัญญา แววทัพเทพ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายปรเมศ ประเสริฐ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายชินกฤต อู่อรุณ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงวรัมพร เพชรเจียรนัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงศุภลักษณ์ พัฒนวัชรกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายเจนณรงค์ สิทธิวงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงสุภาวิตา พานทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงเขมจิรา เผือกเอียม

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงชลธิดา หลำทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายรัชพล แก้วกงพาน

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงสุทัตตา ทรัพย์สิน

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงจีรนันท์ แจ้งขันธ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงจันจิรา สวนพานิช

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงรังษิยา เอียมสำอางค์

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงธัญญากร บุญชัย

๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายอภิชน วงศ์มณี

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงชนัญชิตา รักษาทรัพย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงปราณปรียา สร้อยลิม

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายณัฐภูมิ ชมภูศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงวิฑิตตา เกิดสำราญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงญาณิศา แย้มพงษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงวรัชญา เขียวนิล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงศุภานัน จุ่นสาย

๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงสุธีกานต์ ตันเถา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงสุพิชชา แก้วเลิศดิลก

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายกิตติภพ ทองอุดม

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายสุขวิทย์ บุญคู่ฉาว

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายพรหมมินร์ สร้อยนำ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายธนากร สุวิชานกุล

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายพรเทพ เซ็งทรัพย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงเมธาวี สุขพละ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายวัชระ ชมภูธวัช

๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายชัยณรงค์ ห่วงยวนกลาง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายเนวิน บูสะอาด

๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายศิรสิทธิ

์

สนน้อย
๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายสุชาครีย์ หอมกลิน

่

๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายเฉลิมพล สุขนิรันดร์

๑๕/๐๘๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายธนนทัช ศิลธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายปวริศ เส็งสาลี

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายอัศวิน จินดาเจีย

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายปฐมพร เมืองศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๙๗
นายนครินทร์ นาคขำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงเมษา ปจันทร

๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายอาทิตย์ สุนทร

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายอาย สางแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายธนภัทร สร้อยมาลี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๐๒
นางสมทรง เนยทอง

๑๒/๑๑/๒๕๐๐

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๐๓
นางสาวสุวรรณา เมืองสมบัติ

๒๕/๐๘/๒๕๐๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๐๔
นางสุวัตร์ ศรัทธา

๑๓/๑๐/๒๕๑๒

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ ศรหิรัญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงศุภลักษณ์ สอนปราการ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงรัฐชา นาคสินธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงศิรดา ส่งเจริญทรัพย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงอุมาพร โสภา

๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงณิชา นาคสินธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงวรัญญา แก้วศรี

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายก๊อบ ไม่ปรากฏ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายอภิวัฒน์ สุทินเผือก

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายเถลิงศักดิ

์

บัวทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงณัฐฐา พรานมนัส

๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงปราณี แหยมบำรุง

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายคฑาวุธ มณีนวล

๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายไกรวิชญ์ จันทะคุณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายทิวัตถ์ ละออเอียม

่

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายพงศกร ชูสุ่น

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายอธิปจิรา ครองวิริยะภาพ

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงวรรณวิษา สุมารินทร์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงพิมพิกา ศรีวิลัย

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงพรณัชชา ว่านม่วง

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงสิริวรรณ บุณยะบูรณ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงอลิษา แก้วประดิษฐ์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงวรรณิชา สระแสงทรวง

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงเนตรชนนี ตันหลิม

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงนลินทิพย์ ศรีใส

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงปนปนัทธ์

เหลืองกาญจนกูล
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงณัฐชวิภา ฉันใด

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงธนพร ศรีละพุก

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายศิริโรจน์ เกสราฎ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ กลับนุช

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายนิติธร ม่วงคำ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายภาณุพงษ์ ศิรินาวัลย์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายอัครวินทร์ สิทธิการณ์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายสุริยา คลุ้มลึง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายสรวิชญ์ ธรรมชาติ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ น้อยแจง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงแพรวา ณ บางช้าง

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงภัทร์อาภรณ์ สวัสดิตาล

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายนิธิกานต์ ทรัพย์สาย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายอสิรักษ์ ศรีวิลัย

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงณิชกานต์ แก้วประดิษฐ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงจังคณิภา ไม่ทราบ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงมาลัย ไม่ทราบ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายเดชพนธ์ โคนันท์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงลิตา คำหอม

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายอานนท์ ก้อนทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายทักษ์ดนัย โสมเสาร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายสุริยา พวงทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายวิทวัส จันทร

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายนฤเบศ สุมารินทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายทศพงศ์ เชิดชู

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟอราษฎร์บำรุง)
วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงวาสนา บัวคำ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟอราษฎร์บำรุง)
วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงจันทกานต์ คำสี

๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟอราษฎร์บำรุง)
วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายวีรภัทร สังข์มีน้อย

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟอราษฎร์บำรุง)
วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงข้าวพรรษา ฮึกหาญ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟอราษฎร์บำรุง)
วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายรัฐภูมิ เมาะราศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟอราษฎร์บำรุง)
วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงสุภาวดี บัวคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟอราษฎร์บำรุง)
วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๖๒
นางสาวสุวรรณี ขวัญมี

๒๖/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๖๓
นายสุทธิพงศ์ พัฒนจันหอม

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๖๔
นางสาวประภาพร มูลทราย  กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๑๖๕
นายเศรษวัฒน์ บุญส่งสมนุกูล

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๖๖
นายอดิภัทร เหรียญสุวรรณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๖๗
นายจิรศักดิ

์

กิมมัจฉา
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงสายธาร พึงศรีเกล้า

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๖๙
นางสาวนำทิพย์ พึงศรีเกล้า

่

 กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๗๐
นายวุฒิพงษ์ แก้วคูนอก

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๗๑
นางสาวน้องต้น ศรีสอาด  กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๗๒
นางสาวจิรภา สีมา  กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญชัยเฮ็ง

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๗๔
นายเจษฎา อัตสิทธิ

์

 กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๗๕
นางสาวรุ่งอรุณ รักประเสริฐ

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๗๖
นางปวันรัตน์ เกตุมณี  กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๗๗
นางสาวปญญาพัฒน์ กาญจน์ธัญญะ

๑๒/๑๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๗๘
นางสาวนิพาดา จัดละ

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๗๙
นายมณเฑียร ศรีโพธิ

์

 กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๘๐
นางสาวนารากร สุขเกษม

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๘๑
นางสาวจิณณพัต พฤกษา

๐๓/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๘๒
นายมนต์พิทักษ์ มังมีผล

่

๒๗/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๘๓
นางสาวเครือวัลย์ ทันการ

๑๙/๑๑/๒๔๙๔

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๘๔
นางสาวจินตนา เพชรมงคลชัย

๐๑/๐๑/๒๔๙๕

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๘๕
นางสาวกมลลักษณ์ ชุนเกษา

๐๕/๐๗/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๘๖
นางสาวสารินี เรืองพุ่ม

๑๖/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๘๗
นางสาวทวีพร เรืองศรี

๑๓/๐๓/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๘๘
นางสุพรรณี แก้วคำมา  กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๘๙
นายณัฐชัย คุ้มจิตร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๙๐
นางสาวนิอร นามทอง

๑๐/๐๔/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๙๑
นางสาวชุติมา บุญจริง

๑๑/๑๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๙๒
นายสุเมธ ชุนหชัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๙๓
นายอภิรักษ์ มาฆะสวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๙๔
นางชมแข ทิมพิทักษ์  กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๙๕
นางสาวดุษฎี รักประเสริฐ  กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายณัชพล จำปาถะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๙๗
นางสาวนาฏลดา เผือกหอม  กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๙๘
นางสาววินิดา มีมาก

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๑๙๙
นายณัฐการ เพชรชำนาญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๒๐๐
นางสาวพรทิพย์ โคมหอม

๐๙/๑๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายธนากร เอียมอิมสำราญ

่ ่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงกุลธิดา ไขประพาย

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงวรพิณ กิจประชา

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงวริศยา เฟองศิลา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายคณิศร กานต์วรัญู

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายรพีวิชญ์ สรรพคุณ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงชนิสรา ลิมเรืองอนันต์

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงญาณิศา แจ้งธีรนันท์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ สุทธิศาสนกุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงบุณยานุช ยนปลัดยศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงปริยาภัทร แรงเพ็ชร

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงอัสมาภรณ์ บัวบาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงกาญจนา อินสุข

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงณัชชา นาวาวรกุล

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วยอด

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แสงทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายเศรษฐกร พ้นทุกข์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงชญาดา ถินกาแบง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงมณียา เนียมแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงโยษิตา เฉือยฉำ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ มีสมบูรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายธนภัทร ศรีวิเชียร

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงพัชรดา นิลมาก

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เสาใบ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงรุจาภา ฉัตรอัจฉริยะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงวริศรา เฟองศิลา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายณัฐดนัย บัวขาว

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เย็นตัง

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ยังยืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงสุพิชญา แจ่มจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงอภัยชนก ติวต้ง

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายณรงค์ ด้วงทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายภวดล ลิขิตศิริรัตน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงกัลยาภัสร์ พูลสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงชญาภา บุญจันทร์ศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงธนวันต์ ลิมเรืองอนันต์

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงวราภรณ์ แสนคำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงสาริศา สีหาบง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงหทัยภัทร วรชาติวัฒน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แสงดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายธนวินย์ จันเพ็ชร์

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายอธิป วรรณดี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงกฤษณา แย้มรัศมี

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงปพิชญา เอียมขำ

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงปภาวดี ฆ้องมงคล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงรินรดา วาปสิทธิพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงวรรณภรณ์ ตุ้มระหงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงศิริพร โพธิสาร

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พิณทิพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงสุจิรา เหลียมไข่ต้วน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เพทายประกายเพชร ๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงกิติกาญจน์ สุดทิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา เทียวพราย

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงชฎาพร คงเพ็ชร

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงณิศรา อินคล้าย

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงพัทธนันท์ จิตต์ปราณี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงพิมพ์พลอย อินทปนตี

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงภัทรพร วาทนเสรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายชัชชัย ใชยอนุกูล

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายพงศกร พรมมา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงจอมขวัญ พูลยม

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แดงชัง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงณฤดี พลเภรีย์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา ทรัพย์ประเสริฐ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงณัฐวิภา นิมนวล

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงณิชกานต์ ใจคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงพรภวิษย์ ธรรมจง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงอัยญาดา บุญเรือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดวงอาทิตย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงเจณิกา ศรีสุข

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงนิรมล อินทรกมล

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงปริยากร สังจุ้ย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงมนต์นภา ยอดดารา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงวรินทร ทองกร

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายกฤติยา ช่วยตรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงธนวรรณ เรืองฤทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงวีระยา ชาบุตรชิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สุ่มเนียม

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงกฤตญา มอทิพย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงกฤติมา สุวรรณฉวี

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงณัฐณิชา สังข์เขียว

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงศศิประภา บุญอ่วม

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงศุภนิดา ลักษมีรัตน์กุล

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายจิรพนธ์ บุญหลำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายธนวัต แนวโอโล

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายภูธเนศ มีมงคล

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายศรัณย์ภัทร พืนผา

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายศิระพจน์ คงอยู่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงปาริฉัตร

มหัทธนะประดิษฐ ๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงธนภร ตุ้มเล็ก

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงพรนภัส ทิพยทัศนัน

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงอภิสรา วงศ์ทวีทรัพย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายรัฐธรรมนูญ เพิมทรัพย์

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงกัลยาณี หลวงอี

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงขวัญเรือน โงวิวัฒน์กิจ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงฉัตรสุดา จิตรจวง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงชัญญา อิมเอิบ

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงธนพร นาควงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา ม่วงมณี

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงยุพดี ใยดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงรชตภรณ์ บริรักษ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงรสิกา สายบัว

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายคณิศร ทุกข์เปลือง

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายธรรศธรณ์ สมบุญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงพิมพ์พัดชา เศวตพัฒนโสภณ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงไพลิน ดำดิบเหมาะ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงสิรภัทร เสนาะคำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายณัฐนรินทร์ แก้วปดชา

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายอภิชา บัวพึง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงฐิติวรดา ทรัพย์ประเสริฐ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายอโยธยา พรมประสิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงสิรินทรา หวังสกุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงอรรัมภา พิทักษ์คีรีมาศ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายจิรวัฒน์ คงมัน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงกนกนันท์ บุญมาส

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงทัฬหพธู ฤทธินุ่ม

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงนิภาภรณ์ โพฉัตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงปทมพร จุลเจิม

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงศศิธร สอนจันทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงอริสา ทองมี

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายกิตติธัช สังข์ชู

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงกุลฑิรา สร้อยระย้า

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงดารารัตน์ หมอนทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงจินตภา บุตรพา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงชญานิศ ช่างปรุง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงณิชากร อาจชนะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงพรพิมล ศรีคง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายพีรวัส สดใสญาติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงกุลสตรี นุชประเสริฐ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงอังศุมาลี ปาลลา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงจิรัชญา หลิมพลอย

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เวชสืบ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงวรุณยพันธ์ ชวนมงคลเจริญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงสมฤดี ประทุมชาติ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงเอมิกา พัชรคณาภรณ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายธีระพัฒน์ บุญประเสริฐ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงทิพรดา จันทร์ถิ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงปานหทัย พรมฟา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงภัคจิรา มะลิทอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงณัคศร สุศาโยธิน

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงณัฎฐา จิตร์บำรุง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงอชิรญา เรืองขจร

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายณัฐภัทร เงินโสภา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงรัตนา บุญแปน

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ แจ่มจันทรา

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงสุพรรษา โพธิทอง

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงพรปวีณ์ แก้วแดงใย

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงสุพัตรา จันทนะโสตถิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงชนากานต์ ดวงเนตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงธนัญธร บุญเอียม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายพวัสส์ ธีรธนาวิโรจน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงบุณยวรีย์ สร้อยนำ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายวรากร เรืองศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงเปรมยุดา ศุภรัตนชาติพันธ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงรวินันท์ ตรุยานนท์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงสุธาสินี แสนสมทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายวัชรพงษ์ ชะม้อย

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงจิรวดี ชัยมาตย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงณัฐธีรา เกิดแจ่ม

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงนภสร แย้มรัศมี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายธีรภัทร รุกข์โพธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายชลสิทธิ

์

ชิงภักดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายนนทวัฒน์ ติงคลองตัน

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงหทัยชนก มณีโรจน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงกัลยรักษ์ แย้มเยือน

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงปาริชาติ น้อยระแหง

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ นาคชู

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายเกียรติภูมิ แก้วมี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายพิชพล ธงศิริ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงเปมิกา หวิงปด

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา รัตนารามิก

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงภัทรธิรา โพธิสุวรรณ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑ / ๒๗๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายพีรภัทร ห้วยหงษ์ทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายพีระวัฒน์ จิตตกรดำรงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงเขมิกา สรพันธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายธนพล หินอ่อน

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงแพรพรรณ สุวรรณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงศิรปภา ทองเทียนชัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงสุกัญญา ไชยเดชกำจร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงอมราพร รุ่งหทัยธรรม

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายกันตภณ ศิลานิล

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงชรินรัตน์ ครุฑน้อย

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงอธิชา ศรวิชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายฐิติกร ปานลา

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายธิติธร จันทร์เพ็ญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายศุภกร สิงหา

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงพิมพ์นารา อนุชล

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายอธิบดี อร่ามหนุน

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงศุภลักษณ์ อักษร

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงณัฐณิชา วงษ์ถาวร

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงปริณดา คงโสม

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายคณิศร พงไพร

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายนฤนาท พิมพ์ทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายพัศวุฒิ หลวงพล

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ แหยมชะม้อย

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ลีโรจนจริยากุล

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงปาริฉัตร คงสุวรรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงพรพรม พรหมน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายรัชชานนท์ สุวรรณ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขันแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายภูภิภัทร ใจมุ่ง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายศุภกิจ พุกภูษา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงณัฐณิชา กลินสมบัติ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายเพชรกล้า วัฒนพงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงณัฐจิรา ทองขาว

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงโสภิตา ขุนณรงค์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงทัศนพรรณ เกตุเต็ม

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สมสงวน

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายไชยวุฒ เทียงธรรม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายฐาปนพงศ์ เรืองโรจนพร

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายณัฐพงศ์ สุรวิชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงจตุพร โชติเสงียม

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายปฏิภาณ สุริยาภณานนท์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงชลันธร เจริญผล

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงอารียา พลจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงธนัช บรรจงพินิจ

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงชญานิศ ทองสามสี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงธนัชชา คุ้มภัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายภาภัช เทียมเทศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายอธิชัย โคตาแสง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายอนุชา เม่นตะเภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงรวิวรรณ จันทร์ตรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงศศิวิมล มุขโต

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงกุลณา เกลียงหมดจด

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายวิศศรุฒน์

ลิมปกาญจนวัฒน์ ๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงจารุวรรณ โนนสูง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายกลวัชร จินดาวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายเศษฐวุติ อนุชล

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงทิพรัตน์ สัทธนานันท์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงจิรนัส เจือจำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงจิรวดี โกมุต

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๓๔
นางสาวเทพวยุดา สดชืน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงวนัสนันท์ นิมเนตร

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงสุชัญญา อินทร์บัว

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๓๗
นางสาวยุวดี ชมสมบูรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๓๘
นายณัฐภูมิ จุลกรัตน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๓๙
นายธนภัทร ศักดิศิลปอุดม

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๔๐
นางสาวกานดา วงศ์แก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๔๑
นางสาวพรลภัส น้อยเจริญถาวร

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๔๒
นางสาวกัลยามาส แย้มชืน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๔๓
นางสาวณัฐณิชา ทองคำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๔๔
นางสาวสุทธิดา ศักดิสูงชูวงศ์

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๔๔๕
นายจิรเมธ เฮ้งเจริญสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๔๖
นายวราเทพ สุขครุฑ

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๔๗
นางสาวพิทยารัตน์ จันทร์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๔๘
นางสาวภคพร ยอดรักษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๔๙
นางสาวกุสุมา เปยมเพ็ง

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๕๐
นางสาวจันทร์ทิมา ยังยืน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๕๑
นางสาวณีรนุช แจ่มด้วง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๕๒
นางสาวสิรีธร กสิชาวดง

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๕๓
นางสาวอมรทิพย์ มีสีผ่อง

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๕๔
นางสาวชนิสรา แก่นปรึกษา

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๕๕
นางสาวธันยาภัทร์ จึงขจรเกียรติ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๕๖
นางสาวนริศรา โอปณณา

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๕๗
นางสาวภัคจิรา วงศ์อักษร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๕๘
นางสาวนภัสรา ฉายแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๕๙
นายวัชรพงษ์ พันธ์ไทย

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๖๐
นางสาวชลิดา ภานุรัตน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๖๑ นางสาวพิมพ์นราภรณ์
พรจารุกิตติ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๖๒
นายสวภัทร์ ชาสิงห์แก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๖๓
นางสาววรรณวนัช กิจจะ

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๖๔
นางสาวเกณิกา วงษ์เปย

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๖๕
นางสาวเกวลิน เกษมสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๖๖
นางสาวจิรญา อินทร์ชันศรี

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๖๗
นางสาวจุฑาทิพย์ จารุพิจารณา

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๖๘
นางสาวชนัญชิดา บุษรักษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๖๙
นางสาวชนาลัย อ่วมพินิจ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๗๐
นางสาวฐนรินทร์ พรพงศ์ภาณุรัฐ

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๗๑
นางสาวธนพร ทองตาล่วง

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๗๒
นางสาวชญาดา เมืองบาล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๗๓
นางสาวทัพฟา มีถาวร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๗๔
นางสาวปริยกร ม่านทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๗๕
นางสาววันดี ทองทับทิม

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๗๖
นางสาวิทิพยสุคนธ์ วรรณศิริ

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๗๗
นางสาวภัคจิรา ฤทธิเดช

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๗๘
นางสาวณัชชา อำนวยผล

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๗๙
นางสาววรินท์นิภา โชติศิริคุณวัฒน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๔๘๐
นางสาวสหฤทัย ชมเกิด

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๘๑
นางสาวพรพิชญา จีนเจนกิจ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๘๒
นางสาวศุทธินี พุมมาเกิด

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายธนภัทร นาคขุนทด

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายจตุรงค์ พรหมเทพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมอักษร ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายชานน นาคแกมนิล

๒๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายทองไพฑูรย์ ศาลากิจ

๒๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายชนะสรณ์ โชคบัณฑิต ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายธนภัทร เทียงธรรม

่

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายนพรัชต์ กองศรีกุลดิลก

๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายภควัต เม็ดทองหลาง

๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายภูวิศ แก้วมนูญ

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายวิจิตรศิลป ศรีณรงค์ ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงพรรษา บอนขุนทด ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงกุมาริกา ตรงไธสง

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงสุนิตา ไวคำนึง

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงพลอยชมพู เหลาชิต

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงอรอุมา พระลักษณ์

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงฐาปนี ช่วยทุกข์เพือน

่

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงฐิติมา ช่วยทุกข์เพือน

่

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงอาภัสรา สีนวล

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงพัชรพรรณ เดชกิจ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงสุภัสสร เสนางาม ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงนิชานันท์ ญาณพิพัฒน์ ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ เจริญศรี

๒๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงภาวิตา แซ่อิว

้

๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงกฤษกมล เชิดชู

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงเปมิกา จันตอน

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงนฤมล เพ็ชรบังเกิด ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงญานิสา สมสุข

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงพิมพ?ชนก พุ่มนิล

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงณัฐฤทัย ขำเสงียม

่

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงสกาวเดือน วงษ์รักษ์

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงนัดดามาส ดำรงสัตย์

๑๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงภากาญจน์ ดำรงสัตย์

๑๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

มันคง

่

๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงอักษราภัคร จันทร์ชม

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงวรัญญา เล่นวารี ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงจุฑามาศ นุษศิริ

๒๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ เทียงทัศน์

่

๒๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงลักษิกา กิตติเมธีกุล ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงนภัสกร วาตีบุญเรือง ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงอรุณรัตน์ จันทร์ตอน

๑๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงวิภานันท์ พระนิมิตร

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงกฤติกา

สุวรรณรัตนโอสถ ๒๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๒๖ เด็กหญิงกัญญามาษณ์
สิงห์ลอ ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงอธิชา ดำรงสัตย์ ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงวรกานต์ ฉายพึง

่

๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงณัฐณิชา สุขเสาว์ ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงปานตะวัน ลาภเกิด ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงบวรลักษณ์ คำเงิน

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงพิมพ์วิภา คชกฤษ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงจิตตราพร ชอุ่มกฤษ

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงปนิสา ลิมสมบูรณ์

้

๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงระพีพรรณ ลอดม่วงท่า

๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงสุชัญญา ปานเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงศศิธร แก้วมุกดา

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงปยธิดา ชวนมงคลเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงนรากร แดงสาย

๑๐/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๔๐ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ คำปอม ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 5 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายทินภัทร โซวเซ็ง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายนิติภูมิ สีสอาด

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงจันยาภรณ์

รุ่งประทีปไพบูลย์ ๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงณัฐพร พริงเพราะ

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงณัฐริกา ลอยลม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายภูวมินทร์ บุรคอน

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายฉัตรมงคล อรุณเลิศรัศมี

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายศุภวัชร ดาวทอง

๑๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายจิรเมธ มณีงาม

๑๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายฐนกร ชมนก

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายพิชญางกูร พ้นภัย

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายจิรเดช ทองใบศรี

๒๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายธนกฤต กรีธาพล

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายปณณพัฒน์ ภู่ภีโญ

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายรฐนนท์ พุ่มพวง

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงธนภรณ์ ไชยอนุกูล

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงกัญญ์วรา เจ๊ะยะหลี

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงณภัทร หงษ์ทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจแก้วมา

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงณภัทรพร ชุนประวัติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงพรรณอร คุ่ยเขียว

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงทิวาพร จันทร์หอม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงปริชญา เปรียวหวาน

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๖๔ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
ชูศรี

๒๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงพัชรพร จูอำภัย

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงสุชาดา แซ่โง้ว

๑๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงชุติมา สวมแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงรุธิรา ขุนเณร

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงลภัสรดา สันติรักษ์พงษ์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายศุภมิตร จุลไชย

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายภาสพิชญ์ พรหมขาว

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายคุณชัย โพธิศรี

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายชินภัทร์

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายเตวิช เอียมงาม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายพีรวิชญ์ ยิมเยาะ

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายตุลากร เม็งเกตุ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายพีรวิชญ์ ชืนกรมรักษ์

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายภิชานนท์ จันทร์แจ้ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงโชติกา เย็นสุข

๐๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงธฤดี สายวิจิตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงพีรดา รินไธสง

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงสุภัสสรา เสือแปน

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายอธิปภินันท์ ศิวะรัตน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายภูพิธิวัฒน์ พูนสินทวีโชค

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗ / ๒๗๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายสัญชัย อินทร์ทรัพย์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายชญานนท์ อ้นแสง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงฐิตาพร เหียมหาญ

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชูสาย

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงปณิชา เสารี

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงเพชรปาณี ไชยอ่อน

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงเบญญทิพย์ แก้วคำ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงจิตทิวา แก้วโชติ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายณัฐวัศ ลิมประเสริฐ

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายกิตติ สวีเตียม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายภูรินท์ ด้วงฝงเหนือ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงพิมพ์พิศา ขนอนคราม

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์สุข

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงฐิติมา ชืนในจิตร

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงชนัญญา ด้วงผล

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงอคิราภ์ หลักรัตน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงจันทนา ชูตลับ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงแพรววา พรมพา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ โทนทะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงชฎาพร ฝอยทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงปาลีรัฐ หอมบุบผา

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงนีรากร ชุมชวลิต

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงปรียา มีพิษ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายบุรัสกร บุตรแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงมนรดา โม่ไพร

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายกันตพิชญ์ มันแท้

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงฟารุ่ง หนึงเพชร

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทับทิมไทย

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายธนวัฒน์ เล็กธนู

๑๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงฐิติภาภัทร์ เลิศวรวณิชย์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายรัฐภูมิ จ้อยรุ่ง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงธนนันท์ เชิงชม

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายมงคล ทองคำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงกันติชา หนูคำ

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงศิวสาข์ ศักดิภาพรเลิศ

์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงจินตนา สังขะไชย

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายรพีภัทร คุ้มพันธ์แย้ม

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายศริพงษ์ สุขเสริมศาล

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา เส็งแดง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงมาริสา ทรงน้อย

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงสรินยา พวงอินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงวรษิฏา คนน้อย

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายณัฐดนัย จิตรนอก

๒๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายดนุวัฒน์ แก้วมณีวงศ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายธนนนท์ จันทร์มูล

๑๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายสิรภัทร อิมใจ

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงชรินรัตน์ ทองเหมือน

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงพิมพ์รสา อุทธารัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงสิริยากร พลัดภัยพาล

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงชาลิสา ดาวรุ่ง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงภัทราวดี ลำเลิศ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงอธิชาดา คำดิษฐ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายวนัสนันท์ ศิริพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายธนกร สุวรรณสินธุ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงโชติกา มีมูลผล

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงภารดี สอนศิริ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วิชัยยา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายอนวัทย์ เสือเนียม

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงมณฑิตา ไชยดำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงณัฐสุดา การสมเหมาะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงวริสรา สุขกำเนิด

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงมัชณิมาย์ ลือเดช

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงภณิดา พรมสัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายธนภูมิ ลาภใหญ่

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงณัชชา สันหะ

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ฤทธิเดช

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงอรชพร ฉลาดดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายทิพย์ปพัฒน์ น้องสินธุ์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายปภังกร ทองสวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงอภิชญา จำรูญจารีต

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงสิวาพร บุญสมบูรณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงกรรวี อินทรอ่อน

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงสวรส เงินยวง

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงวรกาญน์ อนันตคูหา

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขำพินวงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงศิริพร บุรีแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงบุณฑริกา สุขขี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงกรกนก ทวีสูตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงรวิญา ใจถาวรนาถ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายชณัฐธรณ์

เพชรจันทรานนท์ ๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายกิตติธัช ชาติไทย

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายภาคภูมิ จันทร

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงกรองแก้ว ติดงาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงอภิชญา พรหมลัง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงกฤตัชญา เผือกผุด

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงวิชุดา สิริวัฒนาทรัพย์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายรพีภัทร บรรลือทรัพย์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายเตชิต ชาญธนาอภิกุล

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ อนันต์กวิน

๑๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงจารุวรรณ จุลคีรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงวรินรำไพ นิมนวล

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงศศิวิมล ตะนุชนม์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายชลกาญจน์ โพธิดำรงชัย

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงณิศวรา ช้างเย็นศิริ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายกิตติภัทร เดชารุ่งโรจน์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงอริสา ประจวบวัน

๒๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายชาคริต เมืองมูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงวรัญุพร บุญมี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงปพิชญา พึงงาม

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงชีวากร แท่นทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงพัชราภา สุขประเสริฐ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงวิริฒิพา อินทคง

๒๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงภัทรนันท์ จันทร์หมืนไวย์

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายชนสรณ์ เนสราช

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายจิรวัชร อินบาง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายจินตเดช ครุฑงาม

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายธนกร กล้าหาญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายธนโชติ กสิกิจกรกุล

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายนนทพัทธ์ จินเรียง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายนพนนท์ เฉลิมเมือง

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายปุณยวีร์ ชมภูพันธ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายศิวกร ภาณุสิทธิพงศ์

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายเศรษฐพงศ์ เสียงเอก

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายสหรัถ โฆษะบดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายสุวัฒน์ ปญญาทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายชินดนัย อาทรสิริรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายพิพัฒน์ แก้วทอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงกิติยา เจริญภักดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ กิตติสร

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงดาราวรรณ บุญผ่องศิริชัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงณัฐฐาพร แก้วประสม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงณัทษา นิลนารถ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงนฤชล ขันทองดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงอินทิรา จีรโภคกุล

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายปวริศร์ โพชนิกร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายวรภาส อ่วมพยัพ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงชลดา บุญเลิศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงเปรมฤทัย พวงทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงภัทรศรี อยู่ประเสริฐ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงอินทิพร แก้วมุกดา

๐๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงเอมิกา แช่มประสิทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงจิรนันท์ กลมเกรียว

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายนครินทร์ ทิพย์วรรณ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายปกรณ์ นพเกตุ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายรัชพล เสริมสุข

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงชุติมณฑน์ พิศบุญเลิศ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงณัฐณิชา กิจหงวน

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงภัคจิรา บุญเงิน

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงภาศิณี หาโอกาส

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงมินตรา ทุกข์เปลือง

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑ / ๒๗๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงรุจิสา ดิตเหมาะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงสุตาภา สุภานิล

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงวรีปภา สวนพานิช

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายกฤตยชญ์

ไทยประสานทรัพย์ ๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายศิวัจน์ วงศ์วัชระสิริ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายชยณัฐ กองยิง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายธิชานนท์ พลแสน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายยุทธภูมิ เทศทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายรัชนพ ชินพะวอ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายรัฐภูมิ แก้วคำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายณกรณ์ วงษ์เส็ง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงโชติมณี ระย้าย้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงนฤภร เกตุเต็ม

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ สาครวัตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงสุชาวดี สีเพชร

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงสุชัญญา ชาตินุช

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงปุญยวีร์ ชูเชิด

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายกฤตภาส คำโมรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายก้องกิดากร มณีอยู่ลำเลิศ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายฐิติรัตน์ ธาตุประเสริฐ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายธนาธิป ดาวเรือง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายธีรภัทร นิลอร่าม

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายสรวิศ ถึงชุมพร

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายอดิสร ใจดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายอนุสิษฐ์ แดงชาติแท้

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายพงศกร อรุณรักษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงปภัสร์สินี นันทร์วีโชติ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงวาสนา หนูจีน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงอรรถสุมนต์ เยียมสวัสดิ

่ ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายฤทธิไกร ไพมณี

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายคงคา จันทผึง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงสิรินทรา ไพรวรรณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายสุวิวัฒก์ พรหมบุรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายสรยุทธ พวงอินทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายกฤษณะ ลำบุตร

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงลลิตา อินประเสริฐ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงแพรทอง กาลตนากูล

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงณิชา ฉัตรหิรัญรัศมี

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงปานระพี สว่างศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายรุ่งเกียรติ ขุนนุชนารถ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายณัฐดนัย พุทธบัวงาม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายณัฏฐเสฏฐ์ แช่มช้อย

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายธีรภัทร ศรีรุ่งเรือง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงนิตยา ฤาเดช

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงพรรณวษา โพธิเจริญ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงพิยดา ศรีสุพรม

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายเอืออังกูล

้

บุญรอด
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงวีรดา นาบุญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายอนุชา

พิทักษ์โรจนานนท์ ๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายวัชรนนท์ คงกะพันธุ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายสิรภัทร ชูกำเหนิด

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงญานันท์ กล้าหาญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงนัฐนันท์ วิจิตรานนท์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงสุภัทรา ทับทิมทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายรัตนกร สุขเสงียม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายณัฐพนธ์ จันทวี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงอักษราภัค อินทร์สมร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงชนากานต์ ชีพนุรัตน์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงวริษฐ์ มากมูล

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงอภิชญา เมตติกานนท์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงปภาวรินท์ สายศร

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงบัณฑิตา สุวรรณลือ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงจิราวรรณ ธนาคมเศรษฐ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายศุภกฤต ภู่เนตร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายอภิวัฒน์ ขุนนุช

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงนิธิมา พวงมาลัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงแพรวา แสงสว่าง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายฉันทพัฒน์ ทับประทุม

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายโมไนย ขับสนิท

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงชยาวีร์ ภู่ทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายศุภณัฐ อัศววิทยานนท์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายโชติพัฒน์ แซ่เล้า

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงฐิติมา พิมพ์โพกลาง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายชัยเชษฐ์ มีมูลผล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายธงชัย ดำตระกูล

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงพรนภัส กิจจะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงภริตา เรืองศิลป

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายณัฐนนท์ เรือนขาว

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายดนพ อภัยจิต

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ เต๋งจงดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายสันติภาพ ชูพงค์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายธนชัย สะอาดเอียม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงนลินี พวงอินทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายกิตติพัทธ์ ลีกุลวิตรา

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองมะณี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงปญญาพร เอียมทราย

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงพรพรรษา คูเจริญไพบูลย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายกฤตยชญ์ จันทวาล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายณฤพนธ์ ทับทิม

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงศิรินภา จันทรณฤเบศ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงชลดา นิมสกุล

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

พรมประมง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายวิวัฒน์ ศรสำราญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายณัฐนนท์ เวชฤทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายณัฐนนท์ ดอนคำพา

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงจิราพร บุญประกอบ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงสุภานี ศรีสุข

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายกิตติภณ กันขำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงจิดาภา ชืนใจฉำ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายศุภกฤษณ์ กาญจณเมธี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายฐิติวัฒน์ พึงพงษ์

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายอานนท์ ทองอนันต์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายวงศพัทธ์ อินทคง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายวีรพงศ์ วงศ์วีระไพบูลย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายพงศกร สุขอนันต์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๔ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงวรินพร สมรส

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายฐปพรรษ เจียมโพธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีสันต์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายพีรภัทร สงบวาจา

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงพนิดา ภู่เจริญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ นิลพงษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงสรัลรัตน์ นิลอร่าม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงกานต์ธิดา เดชารุ่งโรจน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงขวัญชนก ทองไทร

๐๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายทรงพล นามสี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายสุธี บุญบำรุง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงปยะวรรณ ทองปลิว

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงมาลินี พูลละเอียด

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงวรุณรัตน์ วงศ์วณิชพัชระ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงนลินทิพย์ ลำเลิศ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายภูริพัฒน์ แก้วจินดา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงธาริณี พลอยสุวรรณ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงณัฐชา แดงบุตรดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายจิตวัต เทพนิมิตร

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายวิวัฒน์ ปนแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายศวัสกร ศรีจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายอภิวัฒน์ ตันเต็มทรัพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงณภัทร พุกพิบูลย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงมานิตา จรองรักษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงพัชรพร เงินประดับ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายศุภชัย มูลคำแสน

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายธีรภัทร โชติช่วง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายอภิลักษณ์ วรรณโสภณ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายศาสตรา พลอยเพชร

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๕๙
นายกฤษฏ์ ตันหยง

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๖๐ เด็กชายณัฎธัญรวิยศ ยุทธ์ธนพิชิต
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงชวิศา อุ่นทา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายปุรเชษฐ์ อุ่นเมือง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงพิชชานันท์ ประเสริฐศิลป

๓๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงปนัดดา เกตุแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายณัฐพัชร์ คำวาส

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงพิมพ์วิภา อุดมกัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๖๗
นายพันธุ์สมุทร ชาวสมุทร

๐๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายกิตติวินท์ จันทาแล้ว

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๖๙
นายนฤพนธ์ บางวัด

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๗๐
นายรัฐพล แก้วยก

๒๙/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๗๑
นายปริทัศน์ พุ่มดอกไม้

๑๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายโสภณัฐ ศรีสวัสดิ

์

๒๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มีวันนัง
๒๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายจิรกิตต์ กลินสุคนธ์

่

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายนครินทร์ แซ่เล้า

๑๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายศักดา คู่สวด

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายรัชชุพล แก้วทอง

๓๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายศักดา นวลผกา ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายกันตวิชญ์ เองดวงสมร

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายศุภกฤต ลิมไพบูลย์

้

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายณัฐวร รพิพรอาภา

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายอภิชา โอภาภิรัตน์

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองสุวรรณ์
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายวรินทร อ่วมภมร

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายภควัต คงสมาน ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายเทพเจริญ แก้วพร้อมเลิศ

๑๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายสันตพงษ์

เสาวลักษณ์เสถียร
๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายพีรดล พจนารถ

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายรัชภูมิ บุษบา

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายวีรพงษ์ นิลไสว ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายธนกุล นิมนวล

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายพิพัฒน์ สำเภาทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายธีรเดช รอดสกุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายธันวา แสงอรุณ

๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายภูริภัทร ดูเบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายทินภัทร เพ็งพิชิต

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ฤทธิเรืองศักดิ

์ ์

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายยศพัทธ์ หงษ์ทอง

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายสุขสันต์ สุขอยู่

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖ / ๒๗๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายปภังกร สุดประเสริฐ

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายปรเมศวร์ แย้มขยาย

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายธีรภัทร ชินเกตุ

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายเฉลิมชัย จูแย้ม

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายวรวิทย์ นะทอง

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายศุภกิตติ

์

เพ่งพินิจ
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายปฏิภาณ คลายนิน

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายภูมิรินทร์ สืบเหล่ารบ

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายภานุพงศ์ แสงนวล

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายสุรพัฒน์ มีเรียน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายวัชรินทร์ ธรรมจง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายจิรโชติ เพ็งปาน

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายวีรภัทร แซ่โง้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายนันทพัฒน์ เอียมสำอางค์

่

๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายณัฐทนันท์ เอียมสำอางค์

่

๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายนิรันดร์ กาญจนดิษฐ์

๑๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายกษิดิเดช

์

ปนนิล
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายวิทวัส กลินอยู่

่

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายณัฐวัตร เข็มทอง

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายเอืออังกูร

้

วารินธุ์
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ ลูกเสือ

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายอดิเทพ หมาดสมัน

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๒๒
นางสาวธนพร ธนันทา

๑๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๒๓
นางสาวสุภาพร มาลาเชย

๑๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงจิรวรรณ ก้านสุวรรณ

๒๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงฟาติมา เจียมจันทรเศขร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงสาธินี ศรีสารากร

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงนริศรา สงวนนามชัย

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงสุชานันท์ บุพตา ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงณัฐนรี โพธิช่วย

์

๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงแพรพลอย เพ็ชรดี

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงทิพย์สุดา คุ้มเกรงรักษา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ชัยเทศ

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงศิรินทร์ สารสม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงชลิตา อภินันทกุล

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงอภิสรา อินหนองอาจ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงศุทธินี สุวรรณ์ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงเกวลิน เอียมสอาด

่

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สวนทอง

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ จันทร์แรมไตร

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงชุติมา อรรถไชยวุฒิ

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงจิณัญธณัฏฐ์ ตันติประสพลาภ ๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์รอด

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงไปรยา จันทร์รอด

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงขวัญรินทร์ ปลืมมาก

้

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงสร้อยฟา พุดสีหมอก ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงลลิลธร เจริญสุข

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงสุชานาถ โฉมเกรย

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงจุฑาธิป สุขเกษม

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงพรทิพย์ ทองฝอย

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงสิริภัสสร์ สกลนิมิตร

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงอรปรียา พงษ์พา ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงลักษิกา พรหมสิน

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงณัชริดา ทองเสงียม

่

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงนพเก้า คุ้นเคย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงชนัญชิดา แปลงยศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงธนิดา โตศิริ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงชูจิตต์ วิวัฒน์มงคลชัย

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงชุติมา วัชฤทธิ

์

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงเอมิตรา สุดทวี

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงลลิตา คำแก้ว

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จินดาพงษ์

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงปริชาติ กวานตระกูล

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงญาณิศา หมืนพรานคีรี

่

๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงวิยดา จันทร ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงวรัชยา ศรีพิทักษ์

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงไพลิน ยงสุวรรณ

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงนันทกานต์ สุวรรณเทพ

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงพาวิดา เกตุน้อย

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๖๙ เด็กหญิงวิลาศลักษณ์ ศรีวิสุทธิ

์

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงรัตศุภา แก้วพินิจ ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 เทพอาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๗๑
นางสาวสุนิสา ปองกัน

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๗๒
นายเจษฎา ศรีสังวรณ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๗๓
นายพรศักดิ

์

บุญส่ง
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๗๔
นายยศกร บรรจบป

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๗๕
นายวรพรต เสรียุวราษฎร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๗๖
นายธนกร สังขวิลัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๗๗
นายนพพร อินทร์พรม

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๗๘
นายจิรายุ เสือเฉียงเหนือ

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๗๙
นายปรมินทร์ เกิดช้าง

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๘๐
นายพงศกร พุทโธ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๘๑
นายภาณุพงศ์ สุขใบ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๘๒
นายสหัสนัยน์ โภชนพันธุ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๘๓
นายอิสระ รูปทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๘๔
นายพิธิวัฒน์ จุกกษัตริย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๘๕
นายเมธี แน่งน้อย

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๘๖
นายกฤษฏา แดงสัน

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๘๗
นายจักรกฤษณ์ อรรคทิมากูล

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๘๘
นายจีระกิตติ

์

แดงชาติแท้
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๘๙
นายเจตดิลก

ทองประจวบโชค
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๙๐
นายเจนณรงค์ กองแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๙๑
นายชญานนท์ เจียบนา

๊

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๙๒
นายชญานิน อนันตคำนึง

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๙๓
นายชัยวิชญ์ วิเชียรโชติ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๙๔
นายณัฐนันท์ สว่างอารมณ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๙๕
นายณัฐวุฒิ นิมน้อย

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๙๖
นายธนากร คำธะนะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๙๗
นายนฤพัฒน์ ภูรัตนะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๙๘
นางสาวนาธารินทร์ กุญชร

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๐๙๙๙
นายนิโรธ ชืนชม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๐๐
นายบดินทร์ ทับทิม

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๐๑
นายปกรณ์ พุ่มสงวน

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๐๒
นายปฐมพงศ์ เอียมทอง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๐๓
นายพลวัฒน์ ศรีรอด

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๐๔
นายพัชรพล ค้นหาสุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๐๐๕
นายลัทธชัย วาหกกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๐๖
นางสาววรพร เปรียนสมุทร์

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๐๗
นางสาววรรณพร แซ่ตัน

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๐๘
นายวรินธร ฉวีรัตน์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๐๙
นายสุริยะ พวงน้อย

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๑๐
นายอดิศร งามน้อย

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๑๑
นางสาวอภิญญา พันธ์เพ็ง

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๑๒
นางสาวอินทิรา คำพิมพ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๑๓
นายณรงค์ศักดิ

์

บุญช่วย
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๑๔
นายดนุภพ งามยิงยวด

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๑๕
นายเดชาวุฒิ เทพลิบ

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๑๖
นายธนพล คงชาติไทย

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๑๗
นายปรียะพงษ์ แจ่มจำรัส

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๑๘
นายพงศกร พุกสุวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๑๙
นายพงศ์ศิริ นามมิตรมาก

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๒๐
นางสาวพัชญา กลำมอญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๒๑
นายรัชพล ภิริยะกากูล

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๒๒
นายวรพงศ์ อักษรอินทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๒๓
นายวาฤทธิ

์

ช่างประดับ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๒๔
นายวีรภัทร พรหมมา

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๒๕
นายศราวุฒิ วงศ์มณี

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๒๖
นางสาวศิรัญญา มหาสินธุ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๒๗
นายศุภกร โมเล็ก

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๒๘
นายสัญญา เปยถนอม

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๒๙
นายสิทธิกร น้อยเนตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๓๐
นางสาวสุภัคจิรา พานอ่อน

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๓๑
นายเจษฎากร เตียเนตร

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๓๒
นายชนาธิป กล้าหาญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๓๓
นายณัฐนันท์ แสงรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๓๔
นายธนภูมิ บุญแตง

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๓๕
นายธนวัฒน์ รุ่งโต

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๓๖
นายธนาธร ชุ่มนาค

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๓๗
นายธวัชชัย บัวแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๓๘
นายนาวา มานะงาม

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๓๙
นายพิชิตพงศ์ สิทธิอนุกูล

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๐ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๐๔๐
นายเมธี วัฒนพงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๔๑
นางสาวศศิธร เพ่งซ่วน

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๔๒
นายศิวกร

ปุญญรัตนศรีขจร
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๔๓
นายอดิศร วัฒนพงษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๔๔
นายอภินันท์ รสชุ่ม

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๔๕
นายอรรถโกวิท กล้าหาญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๔๖
นายกีรติ ให้สุข

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๔๗
นายจารุต แฟงวัชรกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๔๘
นายชนะพงศ์ วงษ์ษา

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๔๙
นายณัฐวัตร ดวงสี

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๕๐
นายนพรุจ จินดาเจีย

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๕๑
นายพรพจน์ วิญูหัตถกิจ

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๕๒
นายอมรเทพ มากมูล

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๕๓
นายกิตติพจน์ พานทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๕๔
นางสาวกุลณัฐ แก้วเจริญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๕๕
นางสาวเกศรินทร์ สุนทรคล้าย

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๕๖
นายคเชนทร์ นิยมญาติ

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๕๗
นายจิรพงศ์ กิจติศัพท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๕๘
นายชัชวาลย์ หลวงอาจ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๕๙
นายชัยวัฒน์ มูลพินิจ

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๖๐
นางสาวณัฐธิดา จรูญเรือง

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๖๑
นายธนภัทร ปุจฉาการ

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๖๒
นายธีรศักดิ

์

-
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๖๓
นายนพดล ปานบุญยืน

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๖๔
นางสาวนรีกานต์ กลำงิว

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๖๕
นายนวรินทร์ อินคง

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๖๖
นางสาวนันทิศา เทศนนท์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๖๗
นายบดินทร์ รักชืน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๖๘
นายปฎิภาณ แสนสุรินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๖๙
นางสาวปณิดา สุขสุเดช

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๗๐
นายปญกร สว่างศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๗๑
นายพงศพร วิชัยศิลป

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๗๒
นายพงศ์เพชร ยิงเจริญ

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๗๓
นางสาวพรัชสินี ชัชวาลย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๗๔
นายพีรพงษ์ แก้วแดง

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๑ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๐๗๕
นายภัทรสิทธิ

์

บุญนาค
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๗๖
นายภูวนัย ศรีขันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๗๗
นายมงคล -

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๗๘
นางสาวมธุรดา พบครุฑ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๗๙
นายวงศธร แซ่หลาย

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๘๐
นางสาววราพร ไชยแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๘๑
นายวันชัย สินทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๘๒
นายศิรวิชญ์ มีทวี

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๘๓
นายศิวพล ปานอำพัน

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๘๔
นายสรวิชญ์ ประทานสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๘๕
นายอภิชาติ แพงพุฒ

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๘๖
นายกฤษฎา ยุติธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๘๗
นางสาวชญานันท์ พันพวก

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๘๘
นายณฐนนท์ ชุมเพ็ญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๘๙
นายณัฐสิทธิ

์

วงษ์เรืองทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๙๐
นายไตรภพ ประสงค์ไทย

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๙๑
นายทิฆัมธร ขันสิงห์

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๙๒
นายธนภัทร ลิมไพบูลย์

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๙๓
นางสาวธรรมธร ขันธ์มัน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๙๔
นายนนทพัทธ์ ยิมเส้ง

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๙๕
นางสาวนภัสวรรณ พัฒโนภาส

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๙๖
นางสาวนิตยา สินสุข

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๙๗
นายพรพิพัฒน์ วารินธุ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๙๘
นางสาวพิชชาพร คมใสย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๐๙๙
นายพิชญะ พรแดง

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๐๐
นางสาวมินทิรา โล่หนู

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๐๑
นายรุจิโรจน์ เจริญสุข

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๐๒
นายสิงขร พันแสน

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๐๓
นายชัชพล ศรีอู๋

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๐๔
นายณัฐพล เจริญสินชัย

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๐๕
นายตรีชวิน เสียงใหญ่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๐๖
นายธัญพิสิฐ ธงศิริ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๐๗
นางสาวธินันดา อ่อนแช่ม

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๐๘
นางสาวนิตยา ญานุพรม

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๐๙
นายภีมวิชญ์ อภัยนอก

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๑๑๐
นายวรินทร์ สิทธิชูเกียรติ

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๑๑
นายศุภณัฐกานต์ ประทีป

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๑๒
นายสุรพงศ์ ยงทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๑๓
นายเสฏฐวุฒิ อ่อนศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๑๔
นางสาวกรกนก ช่างทำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๑๕
นายกฤต เริงใจ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๑๖
นางสาวกิงแก้ว

่

กิงสวัสดิ

่ ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๑๗
นางสาวจริญญา แซ่ลิม

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๑๘
นางสาวจันทิมา แซ่ตัน

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๑๙
นางสาวจุฑามาศ คุณฮวย

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๒๐
นางสาวจุฑารัตน์ ส้มทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๒๑
นางสาวชญานิศ ตุ้มท่าไม้

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๒๒
นางสาวชนกนันท์ ชาโชติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๒๓
นางสาวชลมาศ กาญจณเมธี

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๒๔
นางสาวชุติมา วณิชพัฒน์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๒๕
นางสาวณัฐวรรณ รุ่งโสภากิจกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๒๖
นางสาวธนพร อุ่มผาง

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๒๗
นางสาวธนาภรณ์ ยะมะคุปต์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๒๘
นางสาวนภัสสร ชาญณรงค์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๒๙
นางสาวนฤมล เพิมพูล

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๓๐
นางสาวนิศารัตน์ สังข์ทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๓๑
นางสาวเบญญทิพย์ บัวอยู่

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๓๒
นางสาวปรารถนา เปยชาติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๓๓
นางสาวปวีณทัศน์ ใจหวัง

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๓๔
นางสาวปทมวรรณ แซ่เฮ้ง

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๓๕
นางสาวปทมา เผือกหนู

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๓๖
นางสาวพัทธนันท์ ทายทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๓๗
นางสาวพิยดา ขุนนุช

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๓๘
นางสาวพีรดา โนรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๓๙
นางสาวเพชรลดา เฉือยฉำ

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๔๐
นางสาวภัทรินทร์ ทรัพย์แตง

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๔๑
นางสาวภัทรียา ทับทรวง

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๔๒
นางสาวลลิดา แสงนาค

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๔๓
นางสาววนิดา สมลา

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๔๔
นางสาววรดา รองโสภา

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๑๔๕
นางสาววราภรณ์ แจ่มจันทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๔๖
นางสาววริศรา บุญเติม

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๔๗
นางสาวศิริพร เสียงลือชา

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๔๘
นางสาวสุพิชญา ตันพานิช

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๔๙
นางสาวสุภาวดี ยะหัตตะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๕๐
นายอนุชา หาญประจันทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๕๑
นางสาวอมลวรรณ วัฒนรุ่งศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๕๒
นางสาวอรทัย รุ่งเรือง

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๕๓
นางสาวอรวรรณ สุขประเสริฐ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๕๔
นางสาวอารดา ศรีธรรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๕๕
นางสาวกนกวรรณ หลวงศิลป

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๕๖
นางสาวกมลวรรณ วันชะเอม

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๕๗
นางสาวเจนจิรา เสมทับ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๕๘
นางสาวชนากานต์ พันศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๕๙
นางสาวชลิตา หมูยา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๖๐
นางสาวญาดา สัพโส

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๖๑
นางสาวญาณิศา กำพูน

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๖๒
นางสาวณัฐพร ลาภสมิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๖๓
นางสาวทรรศนีย์ พุทธา

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๖๔
นายธนทัต เสียงเสนาะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๖๕
นางสาวธนพร ศิริพิรุณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๖๖
นางสาวธันย์ชนก หมืนพาลี

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๖๗
นางสาวธิดารัตน์ กองนุย

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๖๘
นางสาวธิดารัตน์ เสนพันธ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๖๙
นางสาวนฤกวิน ดวงจันทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๗๐
นางสาวนิรัติศัย แสงนาค

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๗๑
นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์งาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๗๒
นางสาวปนัดดา พุกจินดา

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๗๓
นางสาวปวริศา อึกทองจอม

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๗๔
นางสาวปยะนาถ ตนุเลิศ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๗๕
นางสาวฝนทะนา ทรัพย์เงิน

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๗๖
นายพชรพรรณ์ ฮ่งชุน

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๗๗
นางสาวพิมพ์ลภัส สมบัติวงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๗๘
นางสาวแพรพร ศรีเมฆ

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๗๙
นางสาวภัทรวดี สังข์ทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๔ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๑๘๐
นางสาวภาวิตา อมศิริ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๘๑
นางสาวมนสุดา อินจีน

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๘๒
นางสาวรติรัตน์ แสงสว่าง

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๘๓
นางสาวลัทธพรรณ แซ่ฮ้อ

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๘๔
นางสาววันวิภา อรภักดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๘๕
นางสาววันวิสา พิชิตชัยธวัฒน์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๘๖
นางสาววิลาวัณย์

ทรงแสงปญญากุล ๐๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๘๗
นางสาววิไลวรรณ แก้วเกิด

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๘๘
นางสาวศศิภา เกตุมณี

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๘๙
นางสาวศุภนิดา สุขบุญชูเทพ

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๙๐
นางสาวสโรชา ปูดำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๙๑
นายสุปญญา เจียมทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๙๒
นางสาวสุวรรณา ภักดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๙๓
นางสาวอภิญญา บุตรกษัตริย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๙๔
นางสาวอภิวรรณ เลืองเลิศ

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๙๕
นางสาวอรไท สุทธิเชษฐ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๙๖
นางสาวอลิษา ใจบุญ

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๙๗
นางสาวอารียา อ่อนศิริ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๙๘
นางสาวกชกร แก้วพฤกษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๑๙๙
นางสาวกวิตา กระทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๐๐
นายเกียรติชนก เนตรพราว

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๐๑
นางสาวเขมณัฏฐ์ ธนัตถ์วรชัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๐๒
นางสาวจรรยา สอสะอาด

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๐๓
นางสาวจันทนี บรรเทาทุกข์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๐๔
นางสาวชมพูเนตร ปุยอ๊อก

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๐๕
นางสาวชุติมน ปนแจ้งอรุณ

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๐๖
นางสาวณัฐริกา สุวรรณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๐๗
นางสาวธาวินี รอดเขียว

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๐๘
นางสาวนริศรา บุญเสวก

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๐๙
นางสาวนิชากร ขำกำเนิด

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๑๐
นางสาวนุชศรา ยางเยียม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๑๑
นางสาวบุญรัตน์ บุญประเสริฐ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๑๒
นางสาวบุษบา เหียมหาญ

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๑๓
นางสาวพัชรี ร่วมดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๑๔
นางสาวพิชญาพร พรมบุตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๒๑๕
นางสาวมุทิตา วิลัยเกษม

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๑๖
นางสาวรุจิรา ชูเงิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๑๗
นางสาววรพร คณา

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๑๘
นางสาววรินทร บัวล้อม

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๑๙
นางสาววิไลวรรณ บือยัง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๒๐
นางสาวศรีสุดา ปรัญญา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๒๑
นางสาวสุกัญญา โพธิทอง

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๒๒
นางสาวสุดาพร สระพัง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๒๓
นายสุทธิพงษ์ เลิศคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๒๔
นางสาวสุภชา อำนวย

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๒๕
นางสาวสุชาวดี เทียงทัต

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๒๖
นางสาวสุภาวิณี จันทวงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๒๗
นางสาวอธิฐาน จันทรา

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๒๘
นางสาวอภิชญา สมศรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๒๙
นางสาวอารียา จันทร์โฉม

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๓๐
นายณัฐวุฒิ อินทรเทวา

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๓๑
นางสาวปรีดาวรรณ สินเสงียม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๓๒
นายปติพล อ่วมสอาด

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๓๓
นายพัชระ ลวดเหลือ

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๓๔
นายพงศกร เหมือนนามแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๓๕
นายวิศิษฎ์ สุวรรณจิตต์

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๓๖
นายไวยวุฒิ แขกสินทร

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๓๗
นายศราวุฒิ สุขเอียม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๓๘
นายอนุสรณ์ วางเลียม

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๓๙
นายอภิวรรธน์ ตันติภาษา

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๔๐
นายกมล คำชืน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๔๑
นายเจษฎากร แกรอด

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๔๒
นายชานนท์ นนทะบุตร

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๔๓
นายฐาปนพงศ์ รอดเรือง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๔๔
นายณัฐวุฒิ ประยูรอุดมสุข

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๔๕
นายดิษฐกาล พรามณี

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๔๖
นายธงชัย ภู่ทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๔๗
นายธนพงษ์ เขียวลือ

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๔๘
นางสาวนภัสวรรณ ชมสอาด

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๔๙
นายยงยุทธ ทองอ่อน

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๒๕๐
นายวงศธร ชมชืน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๕๑
นายวิทวัส พงศ์อริยมงคล

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๕๒
นายศิวกร ฤดีสังข์สกุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๕๓
นายศุภวิชญ์ โมใหญ่

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๕๔
นายอภิสมย์ สมบุญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๕๕
นายชนะชัย พิมพะไชย

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๕๖
นายนิติพนธ์ มณีสอดแสง

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๕๗
นายสถาพร ศรีสังวรณ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๕๘
นายสันติภาพ ผานาค

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๕๙
นางสาวธิดารัตน์ สุนทร

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๖๐
นางสาวปวีณา เวลาหา

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๖๑
นางสาวรินลณี บัวบาน

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๖๒
นางสาวสุนัดดา นาคศรีทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๖๓
นางสาวกาญจนา โพธิงาม

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๖๔
นางสาวเกตุมณี เทพมนู

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๖๕
นางสาวเกศมณี แจ้งพะเนียด

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๖๖
นางสาวจริยา กลินจันทร์

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๖๗
นางสาวตะวัน ตรีสุวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๖๘
นางสาวธิดารัตน์ ศรีเมฆ

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๖๙
นางสาวนารี แสงสุขใส

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๗๐
นางสาวพัดชา ทับยาง

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๗๑
นางสาวแพรนภา ยิงเมือง

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๗๒
นางสาวมาริสา แสงระย้า

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๗๓
นางสาววรรณวิสาข์ บัวแย้ม

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๗๔
นางสาววริศรา สีบุบผา

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๗๕
นางสาววริศรา ยังเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๗๖
นางสาววาสนา เปลียนศรี

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๗๗
นายวิวัฒน์ วงษ์โสภา

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๗๘
นางสาวสโรชา อ้นทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๗๙
นางสาวสุคนธรส โรจนกนก

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๘๐
นางสาวสุดาลักษณ์ ขุนพิทักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๘๑
นางสาวสุวรรณี -

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๘๒
นางสาวอังควิภา กุลสนาน

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๘๓
นางสาวณัฐกานต์ ทองภูมิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๘๔
นางสาวไพลิน อ้นแย้ม

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๒๘๕
นางสาวลักษิกา กระเครือ

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๘๖
นายจิรพงศ์ พาลี

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๘๗
นายชนนธวัช คนชม

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๘๘
นายถิรยุทธ ชาญประไพ

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๘๙
นายพริษฐ์ เย็นใจ

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๙๐
นายอมรเทพ สีสำลี

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๙๑
นายอรุชา สวนนพคุณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๙๒
นางสาวอารียา แซ่เอียะ

๊

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๙๓
นายเอกมงคล ต้อมคำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๙๔
นายชัยมงคล กำไม

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๙๕
นายวิธวัช สุวรรณพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๙๖
นางสาววรรณสรณ์ จิรวัฒนากิตติ

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๙๗
นางสาวชลพรรธน์ ชยางกูรโชติพันธ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๙๘
นางสาวปาริชาติ ส่งศรีแจ้ง

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๒๙๙
นางสาวฉัตรฤดี ดวงตา

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๐๐
นางสาวพรไพลิน เปลียนศรี

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๐๑
นางสาวฐิติพร รจนากร

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๐๒
นางสาวกัญญรัตน์ สิโนทก

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๐๓
นางสาวจิราวรรณ ชวนวิริยะฉันท์

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๐๔
นางสาวจุฑาธิป ยวนจิตต์

๑๖/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๐๕
นางสาวจุฑามาศ ต่อนสุรา

๐๒/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๐๖
นางสาวเจนจิรา ลายคล้ายดอก

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๐๗
นางสาวชไมพร รักษาดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๐๘
นางสาวนฤมล อนุศักดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๐๙
นางสาวนันทราทิพย์

อำนวยศักดิโสภณ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๑๐
นางสาวนำฝน แสงโสด

๒๔/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๑๑
นางสาวเนตรนภา พรมจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๑๒
นายบริณต อดุลเดชาฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๑๓
นางสาวปรางค์ทิพย์ ศิริเรือง

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๑๔
นางสาวปรารถนา พันธ์เพ็ชร

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๑๕
นางสาวปณฑิตา จันทร์ก้าน

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๑๖
นางสาวพรวิลัย มีเย็น

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๑๗
นางสาวพัชราภรณ์ สระธรรม

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๑๘
นางสาวพิมลดา จันทร์เทศ

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๑๙
นางสาวเพ็ญพร ทองจิต

๐๒/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๘ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๓๒๐
นางสาวมนัญชยา นุตโร

๑๘/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๒๑
นางสาวรดา ตุ้มท่าไม้

๑๑/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๒๒
นางสาวรัชนีกร สมรูป

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๒๓
นางสาวรินรดา งามเจริญวรรณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๒๔
นางสาวลลิดา พุทธา

๒๔/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๒๕
นางสาววรรณภรณ์ จันทร์ดาสุด

๑๗/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๒๖
นางสาวศิริลักษณ์ พิรักษา

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๒๗
นางสาวศิริวรรณ เงินคำ

๒๒/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๒๘
นางสาวสิริมนต์ ชุ่มน้อย

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๒๙
นางสาวสุณิสา สาวเสม

๓๐/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๓๐
นางสาวสุพรรษา ศรีสุข

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๓๑
นางสาวสุภาภรณ์ เกิดจันทร์ตรง

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๓๒
นางสาวอุษาโรจ บุญส่ง

๒๘/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๓๓
นางสาวกรรณิการ์ จันดา

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๓๔
นางสาวจณิสตา ปุนแย้ม

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๓๕
นางสาวทิพวรรณ ปลิปลืมโอฐ

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๓๖
นางสาวธนิษฐา ดีคำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๓๗
นางสาวธัญญาภรณ์ งอกผล

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๓๘
นางสาวสิทธิภา ขาวสะอาด

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๓๙
นางสาวสุนันทา ฉิมภาลี

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๔๐
นางสาวกชกร พุ่มนิล

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๔๑
นางสาวจันทิมา กิมใช่ย้ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๔๒
นายณัฐพล รัตนชัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๔๓
นางสาวณัฐริกา ภู่สวัสดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๔๔
นางสาวฌิชกมล ผิวขำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๔๕
นางสาวดวงกมล บุตรดีโสภา

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๔๖
นางสาวธนวรรณ กวางคีรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๔๗
นางสาวธัญชนก อินทรศิริ

๒๑/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๔๘
นางสาวธิติกาญจน์ พูสมจิตต์

๑๗/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๔๙
นางสาวนันธิดา ดีสมุทร

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๕๐
นางสาวนุจรินทร์ ใจมุ่ง

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๕๑
นางสาวสราภัค สุขเสาร์

๐๖/๑๐/๒๕๓๗

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๕๒
นางสาวพัชชา พุกเปยม

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๕๓
นางสาวพิมพกร เจนศุภการ

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๕๔
นางสาวภัสรา สุดประสงค์

๐๗/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๙ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๓๕๕
นางสาวมุฑิตา บูรณะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๕๖
นางสาวศศิมา อุไรรักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๕๗
นางสาวสุภาวดี ศูนย์ประโคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๕๘
นางสาวสุริษา พัดเย็นสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๕๙
นางสาวอทิตยา แต่แดงเพชร

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๖๐
นางสาวอรทัย เปามา

๑๓/๐๙/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๖๑
นายกิตติศักดิ

์

เพ็งน้อย
๒๕/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๖๒
นางสาวจุฑามาศ อินภมร

๐๗/๑๐/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๖๓
นางสาวปุญณิสา แสงคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๖๔
นางสาวพรศิริ ยังสวาท

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๖๕
นางสาวพรศิลป พลพิทักษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๖๖
นางสาวรุ่งนภา แสงเงิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๖๗
นายอธิบดี ชานาง

๒๕/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายศุภกร เปรมปรีสุข

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายรณกร เปรมปรีสุข

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายเอกพัชร์ เพชร์ไทย

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายภูเมศ ทรัพย์บุญ

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายธนากร ร่มเกตุ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายอานนท์ธนา พรมประสิทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายศุภวัฒน์ จิตรจวง

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายจิรวัฒน์ จิรวัฒนานุกูล

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายธนพล สุนทรวิภาค

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายเสฎฐวุฒิ โพธิสร้อย

์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงพนิตนันท์ ทองเทียนชัย

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงธัชมล นิคมรัตน์

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงศิกษณีพ์ เภาเกิด

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงณภคภร คณารักสมบัติ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงภัควดี ศรีจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงตวิษา เกตุน้อย

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงธนัชญา ภู่ศิริ

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อุตอามาตย์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายรชต ระหว่างบ้าน

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายณฐนนท์ สำราญใจ

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายสุวิจักขณ์

เสียจันทร์บริบูรณ์

้

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายธันฐภัทธ์ เกิดพูล

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๐ / ๒๗๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายรัชพล สำเภาพ่อค้า

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายสิทธิชัย ขาวสุวรรณ์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายธรรมชาติ กู้สุจริต

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายสถิตคุณ ทองอนุพงศ์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงปณิฎฐา สุขเกษม

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงญาณิศา พิบูลแถว

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์ดี

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงพรนภัส อำนวยสินสิริ

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงกัญจน์ชญา พุทธนนทวิทย์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงธนภรณ์ ติงคลองตัน

่

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงวิรากานต์ บุตรวงศ์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายแทนคุณ แสงภู

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายอภิวัฒน์ พัฒน์จันทร์หอม

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายภูมิพัสกร เริมภักดิ

่ ์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายณัฐวัตร สมบูรณ์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายอรรคพัชร์ ทามะรัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายอนันดา บำรุงสินทรัพย์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ เรือนทอง

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ เชือสมุท

้

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงชนากานต์ สังสกุล

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงอังคณาพร เจียมจำรัส

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงนันทกานต์ สาทิพจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายศิวกร ชืนบาน

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายศิรชัช ใจซือ

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายฟาฮัด ดวงปนคำ

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงสุชาดา วงศ์สี

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงคณิตา อ่อนอุ่น

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ฉวีศักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายนวพรรษ รากแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายนิพิฐคุณ คงพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายธนกร แช่มช้อย

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายนรวิชญ์ น้อยสะอาด

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายภานุวิชญ์ เขียววิจิตร

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงปาริชาติ พยัพตรี

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงปภาวรินท์ เสือเดช

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๑ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงชญานิศ ต่อเศวตพงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงวริศรา สุขเกลอ

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงพชรวรรณ แสวงวงค์

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงณัฐชา สำแดง

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงทัศนวรรณ ถินประชา

่

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงธนพร นวมอำพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงปภาดา น่วมมโนธรรม

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายณฐนนท์ ปยนุสรณ์

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายวินทกร ทองหน้าศาล

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายพัชรวุฒิ ภู่พันธ์ศรี

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายธนภูมิ แก้วเกิด

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายธนกฤต เกตุไชโย

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายธนกร เกตุไชโย

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายจิรายุ โลกเลือง

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงชนัญธิดา พุ่มฉายา

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงสุพิชฌา ศรีชมภู

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทโชติ

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงกานต์พนิตา ทองรืน

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงปาณิสรา อ่อนนาเรนทร์

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงภัทรภร ชัชศิริกุล

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โชติชีวิน

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงชนากานต์ ห่านจุ่น

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงอรจิรา ใสยจิตร์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คลังนาค

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงชนิตาภา รุจจารี

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงอิณฑิภา สามสี

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันทร์พันธ์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงชมภูพรรณ มณีอ่อน

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงดลฤดี พุทธอรุณ

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงพัชร์พิชา บุญแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายภานุวัต จันทร์เต็ม

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กชายรณกร วงค์สงวน

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายปฎิญญา กาบแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายปาณัสม์ สทิวะวงศ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายอริญชย์ คงเมือง

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๒ / ๒๗๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายพงศ์วรรณ เนติสุนทร

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ พันธุ์พานิช

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายนราวุธ กลินชะนะ

่

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายปวริศร นาคีสินธุ์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายศุภวิชญ์ เชือกระโซ่

้

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายอนวัช ศรเดช

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงชินาภัญ อุ่นใจ

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงอนันญา จุลแสน

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงนริศา นักคุ่ย

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงนันทรัตน์ ปนนุช

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงชุตินธร เจริญภักดี

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงวิชญาพร ชาปู

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงกนกพรรณ ฉำผิว

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงปวริศา ปฎิสา

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงณิชากร บุญรอด

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงกชกร สุขโสม

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงพลอยนภัส ชุนประวัติ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงสุภัสสรา สันติรงยุทธ

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายธภัทร ตันติอำนวย

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายยชนา คูฮุด

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายพิสิษฐ์ สีแดงเหลือง

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายสุธิศักดิ

์

สลับลึก
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายธนาธิป คำเงิน

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงชนมน ถนอมทรัพย์กุล

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงชีพ

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงวรินทรา บุญยินดี

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงทิพาพร เพชรรามวงศ์

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงสุธาสินี ตันซิน

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุวรรณวิก

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงธนวรรณ ยามเย็น

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงกชกร จียาศักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงอภิชญา เฉลิมเกียรติ

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงกมลรัตน์ เอกเกษมสุข

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงแพรวา เนตรนิรมล

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงธัญชนก เอียมรักษา

่

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายพศิน มาไพศาลทรัพย์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายปรมะ ยิงยง

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงณชนก ศรีสุพพัตพงษ์

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงญาดา พิศาลวรัตนคุณ

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงณัฐฐิตา เตชะกุลวิโรจน์

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๐๐ เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์ ประเทืองผล
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงสิริกร ฉุยฉาย

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงกนกลักษณ์ สินพนมรัตน์

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงเอือชัชญา

้

ชาญนำสิน
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงวิรัลพัชร กลินสุคนธ์

่

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงทอปด ปญญาฤทธิสร

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ทรรศ ปญญาโพธิคุณ

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงทักษอร มารยาท

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงลลลิล วรรณเกษม

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงภัทรนันท์ เสลาหลัก

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงธีริศรา ปสิงห์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงปวันพัสตร์ อุสาหพิริยกุล

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายบรรณพล จิตรปราณี

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายวรภพ องคเชษฐ

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์ ทรัพย์เกิด

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายธนพร รุ่งวัฒนา

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายกิตตภาษณ์ อิมอาบ

่

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายหริรักษ์ ครุฑางคะ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงณิชกานต์ เอือประเสริฐ

้

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงธชษร สุปนานนท์

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงเอมยุพา จันทร์บำรุง

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงดวงกมล สิงคิบุรินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงพรสวรรค์ จีนแขก

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงพิชาพัชญ์ เมธาวิบูลย์ชัย

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงภัทรามน พจนารถ

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงกฤตยา พงษ์พิมพ์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงนิรมล ไมขุนทด

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงนิรชา เดชาฤทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงวรนิฐศรา หมู่มิง

่

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงรุจิรดา อุทาทิพย์

๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๔ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงพิฆพร เนตรน้อย

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายสุทธิธกิตต์

์

สถิตย์ตันติเวช
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงรวิปรียา อารมณ์สว่าง

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงภัคจิรา นำสนธิ

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงกชมน พิทยารัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงนวภัทร คล้ายคลึง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงอัญมณี ศรีละพุก

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายพบพริษฐ์ ม่วงพิมพ์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงฐิตารีย์ ขันตี

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายเดชาธร สุขหนองบึง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายภูริช ใจจริง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงนิรชญา ธัญญทองกูล

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ อินนุพัฒน์

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงวรชย ครุฑสุวรรณ์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงวรินรำไพ อ่างหิรัญ

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงมณิชชากร สัมฤทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายนันทพัทธ์ กองแดง

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายมุนินทร มุ่งหมาย

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงพิมพ์กุล สิทธิเกรียงไกร

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงกัญญาภัทร พุทธานนท์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายกล้าก้าว ศิริสมบัติ

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงณัฐเสาวภา ประทีปะเสน

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายธเนศวร สว่างไธสง

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันทร

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงสิริธาร ศรีทอง

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทับตุ้ม
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงรมิตา พลเสน

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงปยาอร เวทยานนท์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงอัญญาธิการ ศิลานิล

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายจิรภัทร สมบูรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายภัทรรัฏฐ์ พูลทรัพย์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายปยภัทร เจริญไชยนันนท์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงอาคิรา ชีวยะพันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายธนัท วงศ์โสภา

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายธนวัฒน์ แย้มใยยะนา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๕ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายสิรธีร์ พัฒนจิรารัชกูล

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงพัชรมัย ชัยวัณณคุปต์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงกมลวรรณ ฉายศรี

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงภรภัทร ปล้องมาก

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงธัญพร ทองพรหม

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงศศิชา แจ้งปกรณ์กิจ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายสิรดนัยต์ สะนะพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กชายศุภณัฐ พฤกษาโรจนกุล

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายเฉลิมชัย โพธิเย็น

์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายธีรัช พัฒนา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายวัชรวิชญ์ ชุณหะหิรัณย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ วรรณสุทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ปญญาอินทร์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงหทัยศุภางค์ ฮะง้วน

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงชลกร ชัยชนะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ กันเจียก

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงธนพรพรรณ ชุนเกษา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายจิรพล เขจรบุตร

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายกฤษฏิวรัญญ์

์

ใจพันธุ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงนิลรัตน์ดา กาญจนฤทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงธนวรรณ น้อยกาญจนะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายธนวันต์ แสงจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายชุติเดช คูสุรัตน์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงภัทราชา จึงเจริญลาภ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงนภสร ชูศรี

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงกนกอร สะท้านวงค์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงพิชญธิดา ศิลสวัสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงริณรริณฎา กิจสมุทร

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายวิศรุต พระแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายศิรวิทย์ บุญนิต

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายสรวิชญ์ ตรีสุกล

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ บุศย์เลิศ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงวีระการต์ สว่างวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงอลิชา กลมทุกสิง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงฉัตรธิดา เพิมพูล

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๖ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายจิรภัทร ศรีเจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงปณิดา วงศ์วานิช

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงธันย์ชนก ติดเหล็ง

๊

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ อรุณพูนทวี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายศักร์สฤษฎ์ พงษ์สิงห์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงโชติกา สาพิมล

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงอรอุมา เกียกสูงเนิน

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงบุญพิทักษ์ คงจินดา

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายอภิวิชญ์ เผือกหอม

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายศุภวิชญ์ ไพรี

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายศุภโชค เพชรธรรมรัฐ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายศุภกร คำงาม

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายพริษฐ์ ปริยกนก

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายสัณหพจน์ มะลิพุ่ม

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายวิภุช เทพเทียนชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายพบธรรม มิตรมาก

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายธนภัทร อินปญญา

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายวีรวัฒน์ ลำมูล

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายชนกานต์ ประพันธ์พจน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายโชติณัฎฐ์ จำนงจิตรเจริญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

ภักดีงาม
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงณัฐธิดา อ่วมเรืองศรี

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงธัญสิริ สุขานันท์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงณัชชา นิตย์สุวรรณ

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายศุภวิช ชัยศักดานุกูล

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงธนภร เล่นวารี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายวนศักดิ

์

อินมณี

้

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงสุวิชาดา แม้ท่าไม้

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงสิตานัน

วิจิตรบรรณาการ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายดนัยณัฎฐ์ อัยลา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เชิดฉาย

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายคามิน ใจรืน

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงเบญญาภา บุตรเกตุ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายธนากร แจ้งธีรนันท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายธรรม์วิชญ์ ภิรมย์แก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงณัชญาณ์ ธรรมกิจ

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงญาดาวดี ศิศิธร

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายนภสินธุ์ เสาธง

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายก้องภพ จงจุดเทียน

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายภูมิจิตติ วิจิตรโชติ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงณิศวรา ปยภูวดล

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงกวิสรา กองศรีกุลดิลก

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายนิธิพัชร์ อินพวง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงกัญญดา แขกดำ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงกวินธิดา กองศรีกุลดิลก

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายณฐกร พวงทรัพย์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายพงศ์ภัทร กิรวิทย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายสิรภพ ยิมใย

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายปรัชญ์วิรุฬ เพทัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายกันตพงศ์ วิไลวงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงสวิชญา ตรีเพ็ชร

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงอัษญาดา จูงศักดิศรี

์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงณญาดา แตงโต

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงถิรวดี คุ้มคำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา บุศยพงศ์ชัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงโสภิดา เจริญสุข

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงชามา สังสีอินทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงนำทิพย์ องค์ทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายนันทพัทธ์ ปนตากุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายภัทรชัย ครุฑเครือ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงชนกนันท์ ตรงเทียง

่

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายปยกร เหลาโชติ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงโชติกา คำมหา

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงทัตพิชา บุญโต

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายเสฎฐพงศ์ สินลักษณทิพย์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายกฤตณัฐ แย้มขยาย

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายธนกฤต ดีบรรเจิด

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงสุชาครีย์ ทวีศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ ฟกแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงพิมพ์มาพิกา แก้วจุฑานิติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงปรีชญา ซือสงวน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงศศิพิพักตร์ ขจรนภาพงศ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงปวีณ์กร อินทะแสน

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายศิวกร ภู่ระหงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายคณิศร ทรัพย์มังสัง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายวชิรวิทย์ ลำมูล

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายเจนณรงณ์ ประสานพิมพ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงวิศรุตา พันศิริพัฒน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงพิชญ์สินี แก้วจันทรแดง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงฝนหยก ภาคเสือ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงชนัญธิดา หงษ์ทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายนที ตันติกำธน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายศุภกร ปลดเปลือง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายพิรุณ จันทร์แม้น

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายเอกภพ จันทโรจนีย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงวรัญญา จักรแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงชิสา พูลเกษม

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงวาติญาดา สง่ามังมูล

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงอมราพร ศิลาหอม

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงณัฐนนท์ พรานพนัส

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงสินีนาถ เกตุวิฑูรย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายอรรพล ชาตรีจันทร์สกุล

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายพิสิษฐ์ แย้มกลีบ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายเก่งกาจ ศิริเอก

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายสุจินดา น้อยพานิช

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายณัฐดนัย คุ้มภัย

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายกฤตนัย ภู่ขำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายกานต์ชนก เนตรพราว

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายนภัสรพี ยติทัศน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายเพ็ญโภคัย ขุนรักพรหม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายญานภัทร ทามารัตน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายพชร ศรีแปลก

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายสิรวิชญ์ งามจัด

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงชัญญานุช สุทธิบุตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงวิรัญพัชร พิทักษ์วงศ์กร

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงนัทณิชญา บัวแย้ม

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงชญาดา โขมะพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงฐานิดา จิตรสมบูรณ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงโอบนิธิ บุญมีพิพิธ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงญาณิศา ระวังพาล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงภัคสุรีย์ อ่วมเจริญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงชนกนันท์ ค้นหาสุข

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงภัทรสุดา คงอุดมเกียรติ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงอธิชา ดวงเทพ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงภัทรธิกุล สุขกุล

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายธนวิชญ์ บูรณมี

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายปรเมษฐ์ สุขมาก

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายกิตติภัค วัฒนาโภคยกิจ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายกฤติน ชืนบาน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายธนภณ ธรรมรงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายภูผา โฉมนาค

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายสิปปกร ยังกิว

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายณัฐชนน ชุมพู

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายกิตติกร ประถมภาส

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายภคพล แก้วสุวรรณ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายเปรมนรรัตน์ พักเพียรดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงจิราพัชร นาคะศิริ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงญาณิศา ฟุมฟู

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงอภิชญา นุชถาวร

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงอุมาพร แสงอ่อน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงมนัสสินี พวงแฉล้ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงรุจิสา ลิขิตมาลา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุณยะบูรณ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงอัสมาพร โพทนัน

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงวนัชพร ทองเอีย

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงเสาวภาคย์ พงษ์พนัส

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงชณัฐภรณ์ แก้วทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงครองขวัญ ห่วงทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายกิตติธร นวมอำพันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายนิติธร สิทธิวงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๐ / ๒๗๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายกิติทัต จิตงามขำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จันทร์แจ่มใย
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายพิชุตม์ โกมลเปลิน

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายปฏิภาณ อัตสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายณัฐดนัย ปานประทีป

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงชวิศา คำสวัสดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงวรรณษา นำแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงธิติมา ศรีสว่าง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายทรรศณกร ศักดามาศ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายธีรัช แก้วเกิด

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายยศวีร์ สาทิพจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายธวัชชัย บุญยงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายยศสรัล คำศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายสิรภัทธ ทองสถิตย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายสุรพัศ เปยผึง

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายญาณพัฒน์ ลาศนันท์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงนันท์นภัส นรินทร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงกุมภาวดี พึงใจ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงวาริกา สอนพานิช

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงอภิสรา ทองหน้าศาล

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายกนกพล หมืนวิเศษ

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายธราเทพ ธิบดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ ปานน้อย

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายสุวรรณ ปญญาศรีหงษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงชมพูนุช ช่างเสียง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงฐิติชญา โรจน์จินตกานต์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายธีรภัทร สุวรรณวนิช

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายพร้อมพุฒิ บุตรดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงธัญสิริ ศรีสุพพัตพงษ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กชายมกรธวัช จันทนุกูล

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายพีรวิชญ์ ผลอินหอม

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายกันตินันท์ พรพุทธศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายศราณช เจียมอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายณฐวัฒน์ บำรุงพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายจิรบดินทร์ สันทัศน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๑ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายสุปยพัชร ขำแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงจิรภา นักคุ่ย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายกิตติพงษ์ ธาราพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงปภัสสร ถาวรพงศ์สถิตย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กชายภูมิวิสิทธิ

์

มหาทรัพย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายณชพล ทองพุ่ม

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายฐิติศักดิ

์

วงษ์เกษม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายกฤติน อารีย์รบ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กชายสุวิจักขณ์ เพ็ชรแสง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายกฤตธนา อารีย์รบ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงกรชวัล ชาติดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงธัญญณัฐ บุญหู้

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายสรวิศ บำรุงใจ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายกฤติภูมิ ปุริสาร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายชาญศักดิ

์

นครจินดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายธนกร อินทร์รจนา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายวริทธิธร

์

ดาโลปกร
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายศิวภากร นุตรักษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงพัชรพร พยับตรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กชายปฏิภาณ ขุนจิตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงพัทริตรา หีบไธสง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายฉัตรพงศ์ นัดประสบ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงอังคณา สมพิทักษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายอาทร ทิพย์เทียงแท้

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายภูเบศ ลิมปนวัสส์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายก้องภพ ขำขม

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายสิรภพ ขาวสะอาด

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายพัชรพล กตัญญตาพงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงลลินี ตรีพงษ์พันธุ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงฐิติพร พัฒนา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงชญานิษฐ์ เลิศวัฒนเรืองชัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงกุลธารินท์ บวรธรรมรัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายธีรพัฒน์ รุ่งเรือง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงอรวรา ทองอินทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงวิลาสินี แสงจันทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายเตชินท์ พัฒนกุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงบงกชพร กุลสุวรรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายเมธัส เจริญทรง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงโชติกา ช่อชิต

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญตวง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงชาลิสา ปานณรงค์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายพิชญ์ ทองช่วย

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายนิธิวัฒน์ โกมลมรรค

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายนิติวัฒน์ โกมลมรรค

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงชุษฏ์สิทธา ประพฤติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๒๑
เด็กชายนวรรณวัฒน์ ม่วงงาม

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๒๒
เด็กชายปวริศร์ จิรชัยสกุล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายปฏิภาณ มาประเสริฐ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงธัญญาภร เจนถนอมม้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ถิรเขมกุล

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เภสัชสกุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายสรวิชญ์ ประทีปะเสน

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงพรรณวสา ศรีสังวรณ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๒๙
นายวรพจน์ จันทร์สร้อยงาม

๐๑/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๓๐
นายคฑาวุฒิ แย้มกลัด

๐๒/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๓๑
นายอภิชาต ฉัยยาฤทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๓๒
นายธิเบศร์ แซ่ตัน

๊

๐๔/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๓๓
นายธงชัย รุ่งสวัสดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๓๔
นายธีรพงษ์ ปานเพชร

๐๖/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๓๕
นายอมร แตงอ่อน

๐๘/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๓๖
นายคณา ลักษณะโต

๐๙/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๓๗
นายวิทวัส ใจอ่อน

๑๐/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๓๘
นายภูมรินทร์ บรรณสีเขียว

๑๑/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๓๙
นายอิศรา แก้วบวร

๑๒/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๔๐
นายสราวุฒิ เตียเลียง

้

๑๓/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๔๑
นายมงคล ขำเจริญ

๑๔/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๔๒
นายธวัช เจริญสุข

๑๘/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๔๓
นายผดุงศักดิ

์

เผือกอ่อน
๑๙/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๔๔
นายผาสุกิจ คำลา

๒๐/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๘๔๕
นายนุกูล สมรสมนตรี

๒๔/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๔๖
นายอานนท์ คงสำราญ

๒๖/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๔๗
นายพาณิชย์ นิลด่านกลาง

๒๗/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๔๘
นายสมัชชา เสมจิตร

๒๘/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๔๙
นายสุรศักดิ

์

แทวแดง
๒๙/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๕๐
นายอำนวย ยังเต็ม

๓๐/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๕๑
นายบุญฤทธิ

์

กล่อมสกุล
๐๒/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๕๒
นายฉัตรชัย พูลทรัพย์

๐๓/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๕๓
นายมานพ จอมเผือก

๐๔/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๕๔
นายขวัญชัย ศิริมงคล

๐๖/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๕๕
นายโกศล รามฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๕๖
นายทศพล อังกุระวิโรจน์

๑๔/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๕๗
นายศิริชัย สวัสดี

๑๗/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๕๘
นายเอกชัย เจียมเจริญ

๑๘/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๕๙
นายสมบูรณ์ เริงนิสสัย

๒๐/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๖๐
นายนิพนธ์ นพภากูล

๒๒/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๖๑
นายสมชาย จินดารัตน์

๒๓/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๖๒
นายภานุวัฒน์ ตอวิบูล

๒๔/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๖๓
นายสุรศักดิ

์

จันทร์โคตร
๒๗/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๖๔
นายจตุพงษ์ โคตะโน

๓๐/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๖๕
นายอพิสิทธิ

์

บุตรวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๖๖
นายภาคภูมิ ทองเย็น

๐๒/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๖๗
นายสมเกียรติ ลาภร

๐๓/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๖๘
นายไกรวัฒน์ จันทร์สร้อย

๐๔/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๖๙
นายหนึง

่

รอดเจริญ
๐๕/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๗๐
นายนพคุณ อุ่นภักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๗๑
นายสารัช พรมประดิษฐ์

๐๘/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๗๒
นายทวีศักดิ

์

เซียงจง

่

๑๐/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๗๓
นายวิษณุ แก้วสอาด

๑๓/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๗๔
นายดำหริ เรืองเนียม

๑๔/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๗๕
นายเอกชัย จันทร์กล่อม

๑๕/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๗๖
นายเชิดชัย บุญมา

๑๘/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๗๗
นายทวีศักดิ

์

คำชืน

่

๑๙/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๗๘
นายชวลิต อินทร์อยู่

๒๐/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๗๙
นายเจตริน สาลีผล

๒๒/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๔ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๘๘๐
นายยงยุทธ ทาหุ่น

๒๕/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๘๑
นายทักษิณ เต็มจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๘๒
นายดิเรก อินทร์ภิรมย์

๓๐/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๘๓
นายอนุชิต ละอองชัย

๐๑/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๘๔
นายสากล โค้งถาวร

๐๕/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๘๕
นายธนภูมิ สิริตันติมา

๐๖/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๘๖
นายประสิทธิ

์

เชือมนาค
๑๐/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๘๗
นายวิวัฒน์ แก้วบุญตา

๑๑/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๘๘
นายพสิษฐ์ นิมิตชลาสินธุ

๑๒/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๘๙
นายบุญฤทธิ

์

จันทน์เทศ
๑๓/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๙๐
นายชินภัทร กุตลินทร์

๑๔/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๙๑
นายอภิญญากร ศรีอินทร์จันทร์

๑๕/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๙๒
นายจิระเดช ทองยิม

้

๑๖/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๙๓
นายวัฒนา ชืนมาธูรไพจิตร

่

๑๗/๐๖/๒๕๐๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๙๔
นายสุบิน ปานสัง

๑๘/๐๗/๒๕๑๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๙๕
นายนฤมิตร โพธิจันทร์

์

๑๙/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๙๖
นายอารมณ์ ภรคณที

๒๐/๑๑/๒๕๐๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๙๗
นายพิเชษฐ์ พึงสามัคคี

่

๒๑/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๙๘
นายรุจน์ ภูดวงจิตต์

๒๓/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๘๙๙
นายศรสรรค์ วิริยะ

๒๔/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๐๐
นายศิรา บุญซ้อน

๒๕/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๐๑
นายสกน เจริญชนม์

๒๖/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๐๒
นายประกอบ เทพสวัสดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๐๓
นายสุรพงษ์ บุญจีน

๒๘/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๐๔
นายมนัส ทิสาวงษ์

๒๙/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๐๕
นายจีระศักดิ

์

ชนะสุข
๓๐/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๐๖
นายภูดิศ ทองร้อยยศ

๐๑/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๐๗
นายวิชิต คำภา

๐๒/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๐๘
นายนาท แก้วช่างเขียน

๐๔/๐๙/๒๕๐๓
เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๐๙
นายอนุวัต ศรัทธาผล

๐๕/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๑๐
นายโสภณ นกจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๑๑
นายอนุสร น่วมทนงค์

๐๘/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๑๒
นายธนทัต ดนตรี

๐๙/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๑๓
นายรุ่ง อินธสร

๑๐/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๑๔
นายสมชาติ เจริญพร

๑๑/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๙๑๕
นายกิตติพงษ์ ระวังภัย

๑๒/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๑๖
นายอนันตศักดิ

์

สัมฤทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๑๗
นายอภินันท์ สุนทรวิภาต

๑๔/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๑๘
นายสุยิน

่

คงกระพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๑๙
นายชลทิศ พุกเปลียน

่

๑๖/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๒๐
นายสุเมธ นกแสง

๑๗/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๒๑
นายนิคม เชือรอด

้

๑๘/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๒๒
นายคมกฤต ศรีโพธิช้าง

์

๑๙/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๒๓
นายชานุ ทองปอม

๒๐/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๒๔
นายถิตย์ แสนสีมนต์

๒๑/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๒๕
นายสงกรานต์ ลีน้อย

๒๒/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๒๖
นายจิรายุทธ เอมโอฐ

๒๓/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๒๗
นายชวนชัย แสงสุริยวงศ์

๒๕/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๒๘
นายพิพัฒน์ ธรรมจง

๒๖/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๒๙
นายวุฒิพันธ์ เพ็ญตระกูล

๒๗/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๓๐
นายณรงค์ฤทธิ

์

ฉิมแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๓๑
นายทองย้อย แสงเนียม

๒๙/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๓๒
นายบุญโชติ สิทธิชัย

๓๐/๑๐/๒๕๐๗
เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๓๓
นายบุญหลง อิมสอาด

่

๐๑/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๓๔
นายเอกพล เง็กเอียม

่

๐๒/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๓๕
นายวชิระ แซ่เฮง

๐๓/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๓๖
นายวันชัย ชัยยันบูรณ์

๐๔/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๓๗
นายการิน จิตจำนงค์

๐๕/๐๑/๒๕๔๐
เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๓๘
นายกันตินันท์ เชยชม

๐๖/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๓๙
นายปารินทร์ ยิงเหนือวงษ์

่

๐๗/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๔๐
นายเรวัต พุมมา

๐๘/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๔๑
นายวิชิต ทรัพย์บริบูรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๔๒
นายฉัตรมงคล ยีรัญศิริ

่

๑๐/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๔๓
นายรัชพล จ่ารุ่ง

๑๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๔๔
นายอนุวัติ ทับทิมทอง

๑๒/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๔๕
นายธีรเดช วณิชชากร

๑๓/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๔๖
นายเทวนพ วงศ์ยะลา

๑๔/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๔๗
นายอรุณ สินธุวารส

๑๕/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๔๘
นายคมสัน กอสันเทียะ

๑๖/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๔๙
นายเชษฐ์นุวัฒน์ อินทนาคา

๑๗/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๙๕๐
นายพงพิทักษ์ วัดชุม

๑๘/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๕๑
นายธีรพงษ์ อิมน้อย

่

๑๙/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๕๒
นายตุลา ปรีดา

๒๑/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๕๓
นายพิศณุ เอียมชืน

่ ่

๒๒/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๕๔
นายสรอรรถ แย้มมา

๒๓/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๕๕
นายสุริยา สระทองเทียม

๒๔/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๕๖
นายมณฑล แก้วยรัตน์

๒๕/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๕๗
นายวิรัช หนูเทศ

๒๖/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๕๘
นายอำนาจ เกิดมงคล

๒๗/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๕๙
นายนิคม เหลาโชติ

๒๘/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๖๐
นายอนุสรณ์ ริวงาม

้

๒๙/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๖๑
นายนิพนธ์ อัศวีนานนท์

๓๐/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๖๒
นายนพดล กลำโก๋

๐๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๖๓
นายไมตรี กล่อมทอง

๐๒/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๖๔
นายพิวัฒน์ สุดเขียว

๐๓/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๖๕
นายสุภโชค โชติชืน

่

๐๔/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๖๖
นายชาคริช เขาบาง

๐๕/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๖๗
นายธวัชชัย ธรรมวิเศษ

๐๖/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๖๘
นายกิตติพงษ์ โสดา

๐๗/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๖๙
นายธีรพงศ์ โพธิทอง

์

๐๘/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๗๐
นายธีรศักดิ

์

เนือแตงเย็น

้

๑๑/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๗๑
นายชยกร เผือกหอม

๑๒/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๗๒
นายชาตรี บุญรอด

๑๓/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๗๓
นายคมกริช ผลอุดม

๑๔/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๗๔
นายธนกฤต สหสัจจญาณ

๑๕/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๗๕
นายดนุพล ปอมสิงห์

๑๖/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๗๖
นายสมเกียรติ กัณหา

๑๗/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๗๗
นายอนุพล ทองดอนน้อย

๑๘/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๗๘
นายสมชาย แซ่เตียว

๑๙/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๗๙
นางทองสุข ฟุงเฟอง

๒๐/๐๘/๒๕๐๑
เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๘๐
นางสาวอำไพ เผือกหอม

๒๒/๐๖/๒๕๐๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๘๑
นางสาวกมลมาศ ทองจันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๘๒
นางพันธุ ศรีสุข

๒๔/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๘๓
นางนงนุช คุณท้าวเทียม

๒๖/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๘๔
นางสาวประไพศิริ เสลาหอม

๒๗/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๑๙๘๕
นางสมใจ กิตติธรธนโชติ

๒๘/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๘๖
นางสาวน้องนุช ทองอ่อน

๒๙/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๘๗
นางสาวทิพวรรณ สุนทร

๐๑/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๘๘
นางสาวชาลี นวลนรลักษณ์

๐๒/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๘๙
นางสาวชนิษฐา รักดี

๐๓/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๙๐
นางสาวชฎาภรณ์ จันทร์กรี

๐๕/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๙๑
นางรสริน ทรัพย์เลิศ

๐๖/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๙๒
นางสาวฉวีวรรณ แหสมุทร

๐๗/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๙๓
นางสาวชนิสรา นิมดี

่

๐๘/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๙๔
นางสาววันดี ภู่สุวรรณ

๐๙/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๙๕
นางสาวปราณี ไฟเดือนห้า

๑๐/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๙๖
นางสาวสาวิตรี พาระสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๙๗
นางอรวรรณ เทพารักษ์

๑๒/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๙๘
นางชัชรา อินทร์ชาติ

๑๓/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๑๙๙๙
นางสาวทิพพิมณ มีเนียม

๑๔/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๐๐
นางสาววาสนา บุตรบรรจง

๑๕/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๐๑
นางสาวสร้อยดาว ยังประยูร

๑๖/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๐๒
นางสาวนันนภัทร เยือปุย

่

๑๗/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๐๓
นางมลฤดี สีกุหลาบ

๑๘/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๐๔
นางสาวผานิต จันทร์เกิด

๑๙/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๐๕
นางสาวฐิตาภา เล็กสุวรรณ

๒๐/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๐๖
นางสาวใบเตย นำกลัน

่

๒๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๐๗
นางสาวอรพรรณ ฝนคำสอน

๒๒/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๐๘
นางสาววิไลพร อินแหยม

๒๓/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๐๙
นางสาวพรธิญา โพธารส

๒๔/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๑๐
นางสาวศศิธร ผลเจริญ

๒๕/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๑๑
นางสาวลลิดา เกตุอรุณ

๒๖/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๑๒
นางสาวขวัญภิชา ชินอักษร

๒๗/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๑๓
นางสาวลูกแก้ว อินทร์เกตุ

๒๘/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๑๔
นางสาวสุชนิดา มิงขวัญ

่

๒๙/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๑๕
นางสาวสุวนันท์ นุกิจ

๓๐/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๑๖
นางสาวเมธิตรา ออมสิน

๐๒/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๑๗
นางสาวมณีรัตน์ แผนคลุ้ม

๐๓/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๑๘
นางสาวสุนิสา เจริญรักษา

๐๔/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๑๙
นางสาวสุนิสา กัญญาบุตร

๐๕/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๐๒๐
นางสาวธันยพร ด้วงน้อย

๐๖/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๒๑
นางสาวสุภาวดี ขาวสง่า

๐๗/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๒๒
นางสาวสุภาพร วงษ์ชาลี

๐๘/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๒๓
นางสาวไพรินทร์ คล่องจิตร

๐๙/๐๓/๒๕๔๐
เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๒๔
นางสาวสุพรรษา กองเกิด

๑๐/๐๖/๒๕๔๐
เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๒๕
นางสาวราตรี นุชกำบัง

๑๑/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๒๖
นางสาวอัญชิษฐา ขาวสง่า

๑๒/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๒๗
นางสาวกุสุมา นาคเกษม

๑๓/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๒๘
นางสาววลัยลักษณ์ ผ่องใส

๑๕/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๒๙
นางสาวศิริภา สราง

๑๖/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๓๐
นางสาวณัฐรินีย์ มีเนียม

๑๗/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๓๑
นางสาวบังอร มันคง

่

๑๘/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๓๒
นางสาวสุนิษา หม่องจันทร์

๑๙/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๓๓
นางสาวสกุล ศรีบุญเพ็ง

๒๐/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๓๔
นางสาวศิรินภา เทียงน่วม

่

๒๑/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๓๕
นางสาวกัญญา ศรีอำไพ

๒๒/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๓๖
นางสาววารุณี ขุนศรีรักษา

๒๓/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๓๗
นางสาวสุรีย์รักษ์ พลทม

๒๔/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๓๘
นางสาวภัทรภร ไชยเครือ

๒๕/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๓๙
นางสาวชนิษฐา พูลประเสริฐ

๒๗/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๔๐
นางสาวศิริพร อังซ้อน

๒๘/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๔๑
นางสาวสิริธร แจ่มจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๔๒
นางสาวเปรมปรีดิ

์

รัตนวัน
๓๐/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๔๓
นางสาวดารุณี คำเพิม

่

๐๒/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๔๔
นางสาวสุจิตรา อนันตสมบูรณ์

๐๔/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๔๕
นางสาวปนบุญ ศรีเจริญผล

๐๕/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๔๖
นางสาวลลดา ฤทธิจรัสวุฒิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๔๗
นางสาวศิริวรรณ รุ่งเอนก

๐๗/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๔๘
นางสาวปริมน สุวรรณเหลา

๐๘/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๔๙
นางสาวคฑามาศ สวัสดี

๐๙/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๕๐
นางสาวสาวิตรี สุโขประสพชัย

๑๐/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๕๑
นางสาวอ้อมใจ มีเย็น

๑๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ เหมมณี

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายญาณพล โค้วถาวร

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงเนตรนภา บุญทอง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงเข็ม แสงแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงมยุรี สอดศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงรสกร ศรีโยธา

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายชัชพงษ์ คงมณี

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงดอกรัก ตาโท

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงสิริกร สินชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงวนิดา สว่างพืน

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายสุชาติ กันดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงปาริตา บุตรเพ็ง

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงปนัดดา นามโชติ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงวิภวาณี โกยรัมย์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงธาริกา ชันเอียม

้ ่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายณัฐพล มุสิกาวัติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายสุริยศักดิ

์

คงอยู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายอัษฎายุธ แย้มสำรวล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงบงกช สวัสดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงจรรยา พึงพันธุ์

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายสิงหา ดีทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายสถาพร จิตรดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงนภัสชล นามเลือม

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงณัฐรดา กสิวัฒน์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงณัชชา ชัยบุญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จับใจ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายตาแต๊ะ ไม่ทราบ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายธนาธิป ขันธ์สุวรรณ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายนพดล กกสันเทียะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงมินตรา แจ่มศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงมินตรา นิลาวรรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงประณิดา ปทุมรัตนกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายพรชัย จันทวี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายสยาม บัวเฮง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๘๖ เด็กชายนารถนครินทร์
อินทนิล

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายอธินันท์ ตะสาริกา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายอิฐทิ เทพณรงค์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงพรจิรา เกตุวัตร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๐ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายกันทรากร แก้วมี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายบัญชา วงษ์เกษม

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายฐานันท์ หนูขาว

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงมัญชุสา ชัยชู

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ชรสัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงเอมิกา ดอนคำพา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงมนชิดา คำวัด

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงจิราพร ฤาชา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายกรณพัฒน์ เทียงลิม

่ ้

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายอนุชา คชกฤษ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงอัจฉรา สุขเข็ม

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงธาวิณี สร้อยโสม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายภาคภูมิ สาวสุดชาติ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายวันชัย ธรรมมา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายกัมปนาท พุ่มร่ม

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายมงคล เนียมทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงจิรนันท์ กลำงิว

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายทัตดนัย วงค์เนียม

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงอาริสา ไม่มีนามสกุล

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายมงคล จันทร์สุดา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงทิพวรรณ ชันเอียม

้ ่

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ พันธุ์พุฒ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงศิริกัลยา พรมฟา

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายรัชชานนท์ นามเลือม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายประถมพร บุตรนำเพ็ชร

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายเรวัฒน์ มุ้ยขาล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงศิริวัลย์ กิตติพงศ์พิศาล

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงวรรณิษา ปองดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายสมโชค ตังรัตนสุภัก

้

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ วัดหนองแช่เสา  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงเกศินี กูตมา

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ วัดหนองแช่เสา  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ เสือสด

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ วัดหนองแช่เสา  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงสุทธินันท์ ใจชืน

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ วัดหนองแช่เสา  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายเอนก พุดดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ วัดหนองแช่เสา  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายกิตติธัช อิมดวง

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ วัดหนองแช่เสา  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กหญิงสิริญาดา พลจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ วัดหนองแช่เสา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๑ / ๒๗๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายธนาดล พูลพิพัฒน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ วัดหนองแช่เสา  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงอภิชาดา สุขแสวง

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ วัดหนองแช่เสา  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายเพชร พลจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ วัดหนองแช่เสา  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงสุวรรณี กล่อมเกลียง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงกัญญาภัค หัสเดชา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงกรพินธุ์ สุขสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายวรากรณ์ โกสุริย์วงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายไพศาล จานวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายวนัสนันท์ ซ่อนกลิน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายอภินันท์ ศรีสาหร่าย

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงสุพิชชา บุญทรง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กชายรัชตะ สมัยกลาง

๑๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายพีรภัทร พิรุณดี

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายภาษิต จันทร์ตรี

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงทิพย์กมล สมบัติศิริ

๑๐/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงธันวารักษ์ รอดเรือง

่

๐๕/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงนันท์นภัส หน่อแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงสุกัญญา โปะสุวรรณ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงปนัดดา ทับเพชร

๒๕/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงจิดาภา นิเราะ

๒๗/๐๒/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงกฤติมา กองแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงดวงชนก ผินประดับ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายศิธร พรมเวียง

๑๑/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายกันตพงศ์ นงนุช

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายโกญจนาท ทับทิมแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายทนาย สุขโข

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายเมธัส จันทิมา

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายอรรถพล พานิช

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายวีรภัทร หนูโดด

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงณภัสวรรณ ปาสูงเนิน

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงปภาดา เยาว์มาลย์

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงณิชาพัชร์ ปนนิล

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงดรุณี เขียวรอดไพร

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๕๘ เด็กหญิงพลอยประกาย
ไผ่ล้อม

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงพริมา เพ็ชรประดับ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๒ / ๒๗๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายภูธน มาคัชชะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงมณีรินทร์ ชินปนเกลียว

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายอัชนโชติ ทับทิมแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงนภาวรรณ โชติสมานชัย

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงอัญทิกา อิมสุดรส

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงอรนุช ศิริ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ ดาพันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายชาติ มุลลำใย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กชายพจน์ดนัย เอิมลาภ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายสุเมธี ยุติธรรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายเมธี แผนอำพันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงวรรนภา ยุติธรรม

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายสิทธิชัย สุวรรณ์วงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงแพรวา สำรวมมาก

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายวันเฉลิม มันหมาย

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงอารียา อินทะพันธุ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงกุลธิดา ภู่ห้อย

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ เล็กโป

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายภาณุเดช แก้วงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงจีรพรรณ ไข่เพ็ขร

๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายอำพร จะพ้อ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สอนโคตร

๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายเทวิน ฉิมเล็ก

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายอิสมัย นาจูปา

๒๕/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ท้าวญาติ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายทวีพัฒน์ บุตรนิล

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายไชยา บุญยัง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงปริฉัตร รู้ท่า

๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงฑิตยา สร้อยสังวาล

๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายวรรษนนท์ นาขาม

๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายเมธา เพ็งมณี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายวัศพล สรรเสริญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายศราวุธ แสนพยุง

๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงอนุตตรีย์ แก่นสุวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายเกียรติภูมิ เปยมเต็ม

๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๓ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กชายสรณ์สิริ ทรัพย์คงมัน

่

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กชายธีรเดช สิงหา

๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงมินตรา พัฒจันทร์หอม

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงสุธิตา ทรงไทย

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงศิรประภา ประทุมตรี

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงพรทิพย์ นพมาศนภาพร

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายณัฐพล ศุภนาค

๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงณิชากร คุ้มพะเนียด

๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงบัณฑิตา จิตงามขำ

๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงญาดา รูปทอง

๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงวนิดา งามอักษร

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายอัครพล คงเมือง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงศศิพร ภู่สีเขียว

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๐๘
นางสาวนฤมล มีพรบูชา

๑๓/๐๓/๒๕๑๒ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๐๙
นางอารีรัตน์ แพงยา

๓๑/๑๐/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงอรกัญญา อัมพาไพ

๒๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงอริศรา พลอยสุวรรณ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายพงศธร พิทักษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายธีรพล เพิมทวี

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายประสิทธิพร พรหมศร

๑๒/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายธนดล เนียมพู

๑๙/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กชายยศินทร์ สมปาง

๒๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงอนุศรา พลอยสุวรรณ

๑๘/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงภัสชา ชมหมู่

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงจิราภา มณีวิหค

๒๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายทศพล ปลืมจิตต์

้

๒๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พลพวก

๒๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

เอียมทองคำ

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงสุพรรษา บัวทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายวีรพงษ์ พวงเครือ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายธนโชติ บุตรรักษ์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายพีรศักดิ

์

ปานณรงค์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายวุฒิภัทร จูค้า

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายวีรภัทร สินหมู่

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายปวเรศ จรัสเอียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๔ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ ท้าวขุนราชา

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายกฤติพงศ์ ห่วงแก้วพราย

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายอานนท์ สุธาพจน์

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงนฤมล เจริญพร

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงปาณิตา ซังพุก

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายจิรพงศ์ ทองพรหม

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายพิเชฐ พลอยเพชร

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงชลธิชา เงินจีน

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงจีรนันท์ แสงโสม

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

อ่อนคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายอนุชา โตกิจ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายณัชพล ฟองนำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทภูมิ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กชายปฐม สีรี

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายเอกภพ ทองชมภูนุช

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงนันทิดา มวลกิจ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงฐิตาภา นาคทอง

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงชญานิศ ทองเอีย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงชลธิชา อ่อนศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงอัตถยา พำรุ่ง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงขวัญจิรา สุขวัฑฒโก

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงผกาวรรณ เสนาธรรม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายณภัทร พิมพ์รุน

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงวัชรินภรณ์ ประเครือ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ประเครือ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงภัทรธิดา พุทชู

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงสุพิชญา อนุกูลวุฒิพงศ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

หลำพา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายชัยกมล ชูกำเหนิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายศิวกร หลำพา

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายปรัชญา หนูอินทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายศิรวัฒนา บัวงาม

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงนนทิยา สีรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงกนกพร สัตย์ซือ

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ประมานันต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงธีร์วรา ทองพรหม

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงฟาใส จันทร์วงค์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงกุสุมา ปานทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงธิติมา วงศ์ษา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงมณฑกานต์ ขำเกษม

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงจารุวรรณ ชัยมาตย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงชาลิสา พรมนัส

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายธนกร เท่าเทียมตน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายภูชิสสะ สมัครดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายจักรภัทร สายจิตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์แปลง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายณภัทร สายอร่าม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายธนชัย วันแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายธีรวัฒน์ เอียมศรี

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายนัทธพงศ์ ประเทืองผล

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายพลศักดิ

์

โพธิทอง

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายพุทธินันท์ ใจมุ่ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๘๓ เด็กชายวันเฉลิม ตะวัน
เหล่าชิต

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายสิริวิชญ์ ทองแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงกานติมา รอบจังหวัด

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงชลธิชา ขาวบริสุทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงธนพร ขจิตสุวรรณ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ อนุกูลชาญชม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงปาริฉัตร สถิตย์ทรัพย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงพชรพร เชิดชู

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ประเทืองผล

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงมัทธินี เมฆฉาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงวิชญาดา เอียมสะอาด

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงศศิวิมล ชูฟก

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงศุภนุช โพธิสัตย์

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุบผาเฮ้า

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงอนุธิดา สุขมามอญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายจักรินทร์ ตุ้มวารี

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายชวโรจน์ เอียมสะอาด

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายธนบดี ภิรมรืน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายธนวัฒน์ ศิริชมภู

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายธัญชนิต ซ่อมจันทรา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายธิติ ตาบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายปรเมศ โคฮุด

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายปรีชา นานสัง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายสิปปภาส นาคเส็ง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายอนันดา แย้มมา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงกมลชนก ชูชืน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงชนาภา นิลนำเพ็ชร

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงญาณินท์ ฤกษ์งาม

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงณัชชา นิยมรัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงนภัสววรรณ ดาวสุข

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงนภัสสร ดาวสุข

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงปานตะวัน อาจจิตต

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงภัสสรา ทรัพย์พรมราช

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงรัติยา ยังกองแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงสมใจ พรมจันทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายชัชวาล อุดเจ่ง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กชายธนชัย เสนางาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายธนัชชา อินนุ่ม

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายธีรพล เรืองศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายปยวัฒน์ บุญช่วยสัมฤทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กชายภูวิศ ครองยุต

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กชายรพีภัทร เคลือบทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายศุภสัณห์ ทองสุพรรณ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายสหัษรักษ์ ใสย์จิตร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายอรรถพล ไฝเพชร

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงกนกอร อนงค์รักษ์กิจ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ บุญสู

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงจิรัชญา ดำดิบเหมาะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงธัญสิริ ฤทธิเดช

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงนันทิพร เย็นธะทา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงนุชนารถ เลิกสันเทียะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงปรายฟา ธรรมพร้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงชวัลรัตน์ ทองสุก

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงสุนิสา สว่างพืน

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงอนัญญา ดำดิบเหมาะ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายธนบดี คำชู

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายพงศกร มณีใหม่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงศิวพร แซ่จิว

๋

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงหยาดพิรุณ โควิ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงอรทิมา กระจ่างศรี

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายภัทรพล พลอยชุม

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงปทมา สีเมฆ

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายชานนท์ กล้าพังเทียม

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายชุณหณัฐ ช่มนาค

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงฟารุ่ง กิตติสร

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงฟาใส กิตติสร

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายอัฑฒชัย ชาติดี

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายปวรปรัชญ์ ผลทวีทรัพย์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา สดชืน

่

๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายนรวิชญ์ วงษ์ภักดี

๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ เสือเดช

๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงกิตติพร อร่ามหนุน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายขจรศักดิ

์

บัวดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายจิรชัย ไม่ปรากฎ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายชัชวาล บุญปญญา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายนนทกร ขาวสอาด

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงปุณยวีร์ เยียระยงค์

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงซากุระ ศักดาธรรมนาถ

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายชาตรี ลอยลม

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายคณิศร ทองมีสี

๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายสมภพ วันร่า

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงธนภรณ์ โชติงาม

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงมินตรา นัยจิตร

๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงมีนา ไทยรุ่ง

๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายปรัชยนันท์ ชืนวารีย์

่

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายเอกราช เสมอใจ

๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงณัฐภัสสร อินแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๘ / ๒๗๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายสมยศ ไทยรุ่ง

๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงอารียา -

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายซานอู ไม่ทราบ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงอรวรรณ วันร่า

๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายเสริมบุญ ชูตลับ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)

วัดใหม่นครบาล  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงปยมนต์ -

๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)

วัดใหม่นครบาล  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายอ๋องมน -

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)

วัดใหม่นครบาล  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายเฉลิมเกียรติ -

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)

วัดใหม่นครบาล  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายธนพัฒน์ ลีกิมฮุย

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี วัดอรุณรัตนคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายกัญจน์ณัฏฐ์ รอดอินทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี วัดอรุณรัตนคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายพัชรพงษ์ เติมเต็ม

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี วัดอรุณรัตนคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายศรัญยู ปนทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี วัดอรุณรัตนคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงนันทิญา ผางจันทะ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี วัดอรุณรัตนคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายณัฐชนน เฝาทรัพย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี วัดอรุณรัตนคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายปาปมุตต์ ดาวเรือง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี วัดอรุณรัตนคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายวายุ เล็กจินดา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี วัดอรุณรัตนคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายนพพล บุดดาเลิศ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงลลิตา คะเชนทร

๑๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงพลอยยุพา ณรงค์อินทร์

๑๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายศิรายุ สุธาพจน์

๐๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวบุญเลิศ

๒๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายธนภูมิ ผลกานนท์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายนพกร ดวงศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงกิตติมา แก้วพิกุล

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงปาลิตา ทับประเสริฐ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงวิลาสินี จันทรชิต

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายอดิศร สุธาพจน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายกรรชัย ไชยเพชร

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงจันทิมา บุญภูมิ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กชายชาญณรงค์ ม่วงเทพรส

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายธนาพันธ์ บุรีงาม

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีหาทุม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายชนินทร์ มีดกลัด

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงวันเพ็ญ วันดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายพลศรุต ครุฑน้อย

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกระทุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงวิภาวรรณ คงจรูญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายธนากิจ เปยมลาภพริง

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายพิชานนท์ แก้วฉำ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๐๘
นางสาวชยาน์ โตวิเศษ

๑๑/๐๑/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๐๙
นางสาวกฤติกา ประกอบแก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๓๒
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๑๐
นางสาวเกษร เปยมพร้อม

๑๖/๐๘/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายธาวิน มณีโชติ

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายจิรพงศ์ เผือกหนู

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงอรัญญา เกตุแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงภันทิลา ฉันทวิริยวัฒน์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงเมธิณี เมียงติบ

่ ้

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงญาณิศา พลเยียม

่

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ เอียมจำรัส

่

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงวิไลวรรณ ณรงค์อินทร์

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงกนกอร ประเสริฐผล

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงกริยาภา โมทา

๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายชิตติพล อินทรวงค์

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายณชัย มีสกุล

๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยดี

๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายธนภัทร แสงอินทร์

๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงธวัรรัตน์ สวัสดิผล

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายธีรพัฒน์ สุโขมุด

๐๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงนันท์นภัส บำรุงชน

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงนุชสราพร ภู่เด่นดวง

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงรุ่งวิไล ขำละม้าย

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายวุฒิไกร มูลสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายศักดิชาย

์

บัวคลี

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงศิวา แพงศรี

๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายอภิสร พึงโพธิทอง

่ ์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงอรณิชา เฮงชัยโย

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงอรอนงค์ บัวสิงห์

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงไปศลา อารมณ์ปลืม

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กชายกรวิชญ์ ภู่เด่นดวง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงคีตภัทร ดวงงาม

๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงจิรัจฌา ค้มจิตร์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  
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รบ ๒๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงจิลลาภัทร ค้มจิตร์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายชลัมพล พงศ์ศักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายฐิติ ใจซือ

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงอรุณ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายบรรณวัฒน์ วงษ์กล่อม

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายราเมศวร์ รุ่งถิน

่

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงศิริวรรณ อุทุม

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงหทัยทัด ศรีประสิทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายอนุชา ภู่เด่นดวง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายอนุวัฒน์ ควรพึง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายอนุศาสตร์ ตะบองเหล็ก

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายอภิชาติ ช้างต่อ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายอัครเดช มุริกะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ชัชวาล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๕๔ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
แฉล้มนงนุช

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายแคช จันดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายกฤษณพงศ์ สวยรัก

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายกิตติพัฒน์ มณีชนน

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงคีตกานต์ ดวงงาม

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายนราวิชญ์ อินทรวงค์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายนิติพล แพงศรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายประทีป เพชรเทียง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายพรพิพัฒน์ บุตรักษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายลิขสิทธิ

์

สวยรัก
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กชายสิทธิเดช อังกาบ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายสุธี โสภารุณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงสุภัสสร เทียนส้ม

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงอรวรรณ สระทองพลอย

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายพรพิศุทธิ

์

อัตสิทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายศราวุฒิ เหล็กกล้า

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายพงศกร แซ่ลี

้

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กชายอิทธิกร ชืนอบชม

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กชายคันธมาทน์ หาญสำโรง

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงปยธิดา โปรยสุรินทร์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงณัฐธิดา อรรถสิทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  
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รบ ๒๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงอัจฉรา สร้อยสังวาล

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงนันท์นภัส เนียมเตียง

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงอาทิตยา ปลืมพวก

้

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงวิศรุตา คุณโพธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายภาสกร ใจมุ่ง

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงจารุวรรณ บัวดี

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงพิมพิกา ยะอาจารย์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงอรจิรา คงสุคนธ์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงนพมาศ เฮียะเซ้ง

๊

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงอริสา หล้าปวงคำ

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายธนภัทร จันทร์คำ

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงณัฐธิดา เพ็ชรโนรา

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงธมนันท์ อาสนะเวช

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงธัญชนก แย้มพราย

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายซีวัฒน์ รุ่งภิรมย์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงอธิชา พุกโพธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายเฉลิมชัย วงษ์โค้ว

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายอนาวิล เชิดชม

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายปรินทร แคล้วคำพุฒ

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๙๔
เด็กชายปรินทร์ แคล้วคำพุฒ

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายจีรยุทธ ผันสืบ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงฤดี แก่นจันทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงวิไลพร คิดคุ้มคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงเขมมิกา ดีเหลือ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงอังคณา เขาวาศ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายวรวุฒิ อัคนัน

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายสรสิช เทพไชย

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายพลพล ตันยศ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงยลวาโย ใบแสง

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงอังคณา พุทธา

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายอดิศร อำละมาด

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายศิวัฒน์ แย้มพวง

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายรัชพล ศรสิทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงวรรณวิษา ชมภูพันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงอรสา ศิริบุญมา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๒ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายอภิรัตน์ มากมงคล

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กชายวงษา แสงงาม

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงศิริภัสสรณ์ นุชอนงค์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ทองคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กชายธนพัฒน์ คำภีร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายอดิสร โปรยสุรินทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงสิรินทรา สวีเตียม

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงศรีสุดา แก้วเผือก

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงภณิดา ดาบพิมพ์ศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงเอมวิกา จิตรดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงพิชญา พลอยสุวรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงพรรนธี มีบุญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงกนกทิพ พิลาวัน

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายกำชัย เจริญวงษา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายประพรม ใจธรรม

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๒๕
เด็กชายธนพล พังลำภู

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กชายสุขสันต์ จีนแขก

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงธันวารัตน์ .บัวดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา ทองคำ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงศศิพิมพ์ พวกเกาะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงธัญชนก หล้าปวงคำ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงรุจิรา พุกโพธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายวธาดล กสิวัฒน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงนำฝน ใช้เจริญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กชายณัฐภูมิ รอดคลองตัน

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงสุทธิดา ควรพึง

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายภคิณ กลินหอม

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กชายอลงกรณ์ มากมงคล

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงจุฑามณี เรืองศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงอาทิตยา อันเตวา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงธรรมพร ชุ่มจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงจิรนันท์ นามมิตรมาก

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงปาริชาติ ทองคำ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงณัฐธิชา อารมณ์ปลืม

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงพนิดา สุดใจ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๓ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงอินทิรา ธาตุชัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงพิมพ์สุภา ขุนณรงค์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายชนะ สมบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วเขียว

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายสุภัทร ปกเหม้น

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายสุภกิณห์ บุญเพ็ญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายฐิติพงษ์ หาญแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงสวิตตา พูนเกิด

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงนาริศา อุ่นเสน่หา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงฐิตารีย์ คงแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงวิจิตรา สุขเกษม

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงสิทธิณี เอียมกิจ

่

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงกันยาวีร์ วงสิงโต

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายคุณานนท์ อรุณรัมย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงเปรมยุดาพร นิมเพ็ง

่

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายพงศธร พวงเงิน

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงชนิษฎา พัฒน์จันทร์หอม

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงวรรณิษา บัวงาม

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงเขมจิรา พลายงาม

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๖๔
เด็กชายธีระ คุ้มบือ

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงภีรดา บำรุงกุล

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายธนารัตน์ ไชยภูมิ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายทักษ์ดนัย ไถ้บ้านกวย

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๖๘
เด็กชายวรปรัชญ์ ศรีทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายธนกิจ ซุ้มผกาแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงเนตรนภา โหนดแจ่ม

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายชยานันท์ รอดสนใจ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงนันทิดา แก้วมูล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กชายกิตติ โกมลหิรัญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายอัษฎาวุธ วงษ์จิตร

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายอนิวัตติ

์

สร้อยสน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงสุพรรษา คุ้มแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงอัญชิษฐา จินดามรกต

๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายภูบดินทร์ แก่นจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงพรพิมล ศรีรัตน์

๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
วัดท้ายเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๔ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายกรกฏ พรมรัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงนภาเพ็ญ นิมนวล

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายธีรภัทร แสงสุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา

วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายนฤนาท แซ่จิว

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงลดามาส แซ่อึง

้

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงภิญุตา สิงห์โต

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายชารัต ธนปุลพัชร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงรุ่งรวี สุทธิประภา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา
วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงพิมลพร ภิรมย์รักษ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงดี ไม่ทราบ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงวรรณษา จันทร์อินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๙๑
เด็กชายภานุวิชญ์ แก่นภักดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ใชยอนุกูล

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงอภิชา โพธิทอง

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงวิชุดา มงคลธนะชัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๙๕
นางสาวสายหยุด บุญศรี

๐๘/๑๐/๒๕๒๙ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายกวีวัฒน์ ตุลาการ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายภูทวี ลำพูล

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ แสงทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๔๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงชมพู่ เกตุหอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงพิยะดา สุขใสดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงพรพิมล บุญยทาน

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายนิติพล เทียมทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายธนภัทร มัดธิไพร

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายธนภัทร จันทโชติ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายณัฐพล ศิริเวช

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงวนัชพร แสงจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านโพธิ

์

วัดเขาลอย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายเตชินท์ แสงมณี

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

วัดคุ้งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายวรพงษ์ พรมดิษฐ์

๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

วัดคุ้งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายตะวัน เปลียนสีทอง

่

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

วัดคุ้งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงสุปราณี จินดาโชติ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

วัดคุ้งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงวรรธิดา ขำประเสริฐ

๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

วัดคุ้งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายณัฐทวัฒน์ อาชวอาชานกุล

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

วัดคุ้งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายเอกภาพ จรุงพันธ์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

วัดคุ้งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายณภัทร ทับปนทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

วัดคุ้งกระถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๕ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงชมพูนิกข์ ศรีสวัสดิเจริญ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

วัดคุ้งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายกฤษณพงศ์ เกตุษา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

วัดคุ้งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงสุนิษา แดงบรรจง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

วัดคุ้งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายลภิศทัก เปรมปรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว วัดคูบัว  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงมินตรา หนูหา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว วัดคูบัว  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงลดาวัลย์ แจ่มรุ่งฟา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว วัดคูบัว  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายณัฐพงษ์ จินดาโชติ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแคทรายวิทยา วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กชายพิพัฒน์ จันทะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแคทรายวิทยา วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กชายสหรัฐ ใจทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแคทรายวิทยา วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงดลยา ราชศิริ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแคทรายวิทยา วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงวราทิพย์ เทียมสยาม

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแคทรายวิทยา วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สุดชา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแคทรายวิทยา วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กชายภูบดี ปยนุสรณ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแคทรายวิทยา วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายมานะ แก่นปดชา

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคทรายวิทยา วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายสืบสกุล ฟกอ่อน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแคทรายวิทยา วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงณภัทร อุเบกขจิตต

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแคทรายวิทยา วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงพนารัตน์ หมืนโสดา

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแคทรายวิทยา วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศูนย์กลาง

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแคทรายวิทยา วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงณัฐวรรณ กลินแย้ม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแคทรายวิทยา วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายสรศักดิ

์

พูลเฉลิม
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)

วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงจีรนันท์ รวมญาติ

๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงเจนจิรา เหียมหาญ

้

๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงชลธิชา พิลาจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงญาณิศา แสนสนุก

๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงธัญวลัย ภักดีพันธ์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงประดับขวัญ สิทธิประทานพร

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงอรสินี จำปาทอง

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงครีโม กลินขจร

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายจิรภัทร ศรีสุข

๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
วัดแคทราย  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงวนิดา เสียงรู้หลัก

๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงเดือน ไม่มีนามสกุล

๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงสรินทรา ไม่มีนามสกุล

๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงลลิตา มอญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายบรรลุ ไม่มีนามสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงกาน ไม่มีนามสกุล

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายธนกร วรรณขาม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงดาว -

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายดลภัทร ฉิมสุวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) วัดศาลเจ้า  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงอมลรดา ทรัพย์สกุล

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) วัดศาลเจ้า  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ช้อนธงไชย

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) วัดศาลเจ้า  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ช้อนธงไชย

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) วัดศาลเจ้า  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงสร้อยทอง ฝอยทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงธัญญเรศ เงินประดับ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงกนิษฐกา เกลียงหมดจด

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงนิรมล อมรกุลสวัสดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงสโรชา แสงมณี

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงรักษิตา อาศนเวช

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงแพรวพรรณ นวมนาคะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ เจริญสุข

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายอภิชัย อินไกร

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กชายณัฐพงษ์ เวลาหา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เวลาหา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายภูวดล แดงน้อย

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงกรพิณ บัวแย้ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายวชิระ ขำประเสริฐ

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายประกาศิต โชติวุฑฒากร

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายอินทร์ สุภาพ

๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายปวเรศ ภัทรดำรงศรี

๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายพีรภัทร คงทน

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงศุภาวดี อินทร์ชำนาญ

๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงสาริน จารุขัน

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงกมลชนก ประเสริฐศิลป

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงสายปาน เรืองวรณ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุระวัฒน์

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงพิชญา โพธิแก้ว

์

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายศุภกฤต สนกรุด

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายรพีภัทร อินทปทม์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายเมษา ชำนาญดง

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายกันติทัต แก่นทับทิม

๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายสุเมธ จันทร์แย้ม

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๗ / ๒๗๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายฉัตรพงษ์ เจริญสุข

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงกมลชนก จันกิมฮะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงวิลาสิณี ช่อเลียม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงณิชมน ไวยฉาย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายสิทธินนท์ เพ็งรอด

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายจิรภัทร เล่งฮ้อ

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

เพชรคง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม

วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายวิริยะ ทุมชะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงพิรดา พจนารถ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงกาญจนา พงษ์พา

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายภาสกร วาวนิล

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายรตน จินดาพงษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายเดชหิรัญ โพธิแก้ว

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายโกวิท จารุขัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายเสกสรรค์ ภู่ระหงษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายฐาปกรณ์ แจ่มจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายอรรถชัย ผิวเผือก

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายชานนท์ พลจันทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงนฤมล โพธิแก้ว

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงสุพรรษา กองแดง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงฐิติยา เปรมกมล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงนริศรา วงศ์สิริรักษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงยลลดา ลีสีใส

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงปยะฉัตร เดโชเม็ง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายพีรพล ทับทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ชราศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายนาคิน นาคขำ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายชัยพงษ์ ภักดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายธนพล แดงสัน

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายธวัชชัย อาดำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กชายเริงชัย ขาวเจริญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงกนกอร เฮงจินดา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงกฤติยา รุ่งเรือง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงกัณฐิกา รุ่งเรือง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๘ / ๒๗๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงชนากานต์ รุ่งเรือง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงณัฐริกา ทองรุ่ง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงธนรัชต์ ทองเสงียม

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงปทมา มัดธิไพร

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายปยพงษ์ จำเหล่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายรัชพล สิงห์โต

๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายอนุสรณ์ เฮงจินดา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงจิรนันท์ พาขุนทด

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงชนนิกานต์ บัวตูม

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงนันทิยา เขียวสักหมาย

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงศุกรวรรณ พบครุฑ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงสุชาดา มันงาม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงสุชานันท์ ยอดกาวี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงสุนทรี รินเอียม

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายภควัต พลับเอียม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายนิธิภัทร บุรมรัตน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายสยาม วงศ์ทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายพิเชฐ ช่อชัด

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายแบงค์ ไม่มีนามสกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายนัทธพงศ์ สุวรรณลือ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงพรทิพย์ ดุสรักษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กชายหัฏฐกร ขันยาคำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงชลดา เฮงจินดา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงธันยพร แผ่พร

๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงนันทินา อร่ามบุตร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายพลวัต นิลน้อย

๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายณัฐนนท์ ทำทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กชายณัฐวุธ เทพบุตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กชายนนทวัฒน์ ทรัพย์ย้อย

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงอรพรรณ แสงเธียร

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายวรภพ พุ่มงาม

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายวสุพล ภักดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงภัทรวดี เสนาธรรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายภานุวัฒน์ สิงห์โต

๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายนรินโท สีนวล

๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงอนัญพร เนียมศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กชายสิทธิโชค ชมชืน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายรณภูมิ คลังศิริ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงวารินทร์ ปูนะอุต

๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงจันทมณี สีนวล

๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์ใหญ่
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายรวิสุต สิทธิอนุวงค์

๐๕/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายบัณฑิต ดีเหลือ

๒๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงอภิญญา ใจอ่อน

๑๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงจันทกานต์ เทพพิม

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงสร้อยสุดา รุ่งเรือง

๑๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงภาวิณี ทองน้อย

๐๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงปภาดา เขียวสักหมาย

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงปยรัตน์ เกตุแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงอรพรรณ สมัคสยาม

๐๒/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงนันทิยา ดีแสน

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายพงศพัฒน์ จตุรพรเพิม

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายธนธรณ์ นิลสาริกา

๒๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายณัฐวัตร ชุ่มชืน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

วัดโพธิราษฎร์ศรัทธาธรรม

์

 

รบ ๒๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงณัฐฐากร นุชสวัสดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงณัฐชา จันทรชิต

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงนภสร มากน้อยแถม

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายศุภวุฒิ นิยมคุณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กชายฤทธิเดช สมคำเพ็ชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงนิภาภัทร ศรีนวล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงกาญจนา บัวผัน

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม วัดเขางู  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงธิมาพร ขจีจิตร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม วัดเขางู  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กชายทินวงศ์ เติมอารมณ์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กชายธงชัย แก้วชัยสา

๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงณัฐณิชา แสนพยุง

๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงอินทิรา บรรลุสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงกชพรรณ เผือกนิม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงขนิษฐา จันทร์แย้ม

๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงมุทิตา คลำสกุล

๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงดาว -

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๐ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงวรรณนิภา สัตถาผล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กชายณัฐพล คำดวง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พยัคฆ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กชายวณศร เฮงสิน

๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กชายพงศกร กิมเพ็ชร์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงณัฎฐ์กานดา บัวทองเลิศ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงมาริสา สอยดาว

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงกชกร สร้อยระย้า

๐๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงกัญญพัชร ปรีเปรม

๒๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงสุภัสสร สว่างวงค์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงวรรณพร ดาเทียน

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงปานเนตร วงค์เปย

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงชลธิชา เบียลอย

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๐๓
นายเรวัตร เกียรติยศ

๐๓/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๐๔
นายวินัย นิสังข์รัมย์

๓๑/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๐๕
นายจิรเมธ แสงไว

๒๖/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๐๖
นายศราวุธ สกุลจุ้ย

๐๙/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๐๗
นายนัฐพงษ์ ถาวร

๐๙/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๐๘
นายอนุพันธ์ สีหะวงษ์

๑๐/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๐๙
นายภณัฐวี ศรีวิไล

๐๒/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๑๐
นายสาคร ขาวพันธุ์

๐๔/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๑๑
นายสมศักดิ

์

เกตุแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๑๒
นายประมาศ เปรมปรีดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๐๓
เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๑๓
นายอาวุธ กลับนุ้ย

๐๑/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๑๔
นายมานิต อังสุมาลีย์กุล

๑๙/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๑๕
นายสมชาย ไตรสุธา

๑๕/๑๑/๒๔๙๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๑๖
นายสมเกียรติ พิกุลทอง

๐๙/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๑๗
นายสาคร สามี

๐๕/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๑๘
นายประวิณ กุลนิล

๑๖/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๑๙
นายสาธิต ขันวงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๒๐
นายชัยรัตน์ ปญญาไหว

๑๗/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๒๑
นายสิทธิชัย รังษีธรรมปญญา

๐๑/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๒๒
นายนิกร รุ่งรส

๒๓/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๒๓
นายวิทยา ศิริพิรุณ

๐๓/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๒๔
นายวีรยุทธ วิบูลย์เชือ

้

๐๓/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๑ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๘๒๕
นายปรีดา สงฆ์มีสุข

๑๗/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๒๖
นายธรรมนุญ นาคบัว

๒๓/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๒๗
นายตะวัน พรกิตติเจริญ

๒๖/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๒๘
นายวีระพันธ์ ปยะโชติ

๐๗/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๒๙
นายสุรสิทธิ

์

แหลมภู่
๑๒/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๓๐
นายสุรเดช บัวผัน

๐๑/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๓๑
นายกิตติพนธ์ รักษ์วนิชพงศ์

๒๘/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๓๒
นายวรวิทย์ สนฉิมพลี

๑๒/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๓๓
นายเศรษฐนันท์ สิริจิระสุข

๑๕/๐๒/๒๕๐๓

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๓๔
นายวีระยุทธ คชสาร

๐๘/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๓๕
นายอาชาวุธ งามสม

๐๔/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๓๖
นายศรชัย รัตนวรรณา

๐๓/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๓๗
นายมนัส จ่างเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๓๘
นายจำปา แผลตีตะ

๑๕/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๓๙
นายวัฒนา หิงอ่วม

่

๑๕/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๔๐
นายสุบรรณ อินทรี

๒๘/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๔๑
นายธนากร ธรรมวิเวก

๒๔/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๔๒
นายจิระพันธ์ แดงน้อย

๑๘/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๔๓
นายโสพล แดงสีอ่อน

๐๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๔๔
นายอนุสรณ์ จิตศรัทธา

๐๘/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๔๕
นายอุเทน ปราบสิทธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๔๖
นายประวิทย์ สุบรรณ์

๑๓/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๔๗
นายพลสินธ์ พุทธศรี

๐๕/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๔๘
นายคมสัน คูหาวรรณ

๐๖/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๔๙
นายอาทิตย์ รติอนันต์

๒๔/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๕๐
นายบุญมี เซียงหว่อง

่

๒๗/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๕๑
นายอาหลูฝะ เลายีป

่

๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๕๒
นายกิตติ ฝุนมะนาว

๒๔/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๕๓
นายอำพล เลขกาจนโรจน์

๐๖/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๕๔
นายณัฐวุฒิ อาษาธง

๑/๑๖/๒๕๓๑
เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๕๕
นายพงษ์เจริญ พงษ์มาก

๑๐/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๕๖
นายสมชาย หลาบเจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๕๗
นายอิศรา หล้าจันทร์

๐๘/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๕๘
นายโอภาส เรืองวิลัย

๑๙/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๕๙
นายวัชรินทร์ พวงบุญชู

๐๒/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๘๖๐
นายดำรง พูลทะวงศ์

๒๘/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๖๑
นายสมหมาย ทองงามขำ

๒๖/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๖๒
นายวิชาญ ลาวมี

่

๒๕/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๖๓
นายอำนาจ กรรเจียก

๓๑/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๖๔
นายจารึก ฟูเกษม

๐๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๖๕
นายไพศาล พิศราช

๐๓/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๖๖
นายสมภพ สังข์ศรีสวัส

๐๗/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๖๗
นายกิตติพงษ์ อาจหาญ

๑๖/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๖๘
นายณัฐพล แสงนวล

๑๖/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๖๙
นายศักดิรินทร์

์

สุระชัย
๐๖/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๗๐
นายมงคลชัย รินมา

๐๕/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๗๑
นายสุทธินันท์ คงพุ่ม

๑๔/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๗๒
นายปรานันท์ เจริญวัง

๓๐/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๗๓
นายศิริพงษ์ ตุ้มปน

๒๒/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๗๔
นายวีรยุทธ จรูญเรือง

๓๐/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๗๕
นายบุญฤทธิ

์

เตมีย์รัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๗๖
นายทรงสิทธิ

์

เลิศธนะพัชร์
๑๑/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๗๗
นายนคร สิงห์บัว

๓๑/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๗๘
นายฉัตรชัย วินิจฉัย

๐๖/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๗๙
นายอุทัย เสาเวียง

๑๔/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๘๐
นายปรัญชัย สงกล้าหาญ

๐๓/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๘๑
นายรชานนท์ ธูปเทียน

๒๑/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๘๒
นายวิโรจน์ รามสูร

๐๒/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๘๓
นายสุเมธ เนือนิม

้ ่

๑๕/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๘๔
นายวิเชียร แซ่เติน

๋

๒๖/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๘๕
นายโกวิทย์ ประทุม

๐๓/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๘๖
นายพิทักษ์ ฤทธิร่วม

์

๑๑/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๘๗
นายเสรี กิติโกศล

๑๐/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๘๘
นายสัญชัย กลินโสภณ

่

๑๒/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๘๙
นายสมคิด สมภักดี

๐๙/๐๗/๒๕๐๖
เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๙๐
นายนิกร พุ่มแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๙๑
นายธวัชชัย นิลน้อย

๐๖/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๙๒
นายวรวิทย์ สมญาติ

๒๗/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๙๓
นายสุริยา สโมสร

๑๑/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๙๔
นายธวัชชัย แก้วตะพาน

๐๗/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๘๙๕
นายการัณย์ ชินเจ๋า

่

๐๒/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๙๖
นายทำนอง เงาเพชร

๑๙/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๙๗
นายเผ่าไทย ตรึกดี

๒๒/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๙๘
นายนภดล ธรรมาธิกุล

๑๙/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๘๙๙
นายกันตพงศ์ ลมพามา

๑๑/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๐๐
นายสราวุธ จันทร์คง

๒๑/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๐๑
นายจีรศักดิ

์

สูจา
๒๔/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๐๒
นายบุญชาย ไกรขุนทศ

๑๕/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๐๓
นายองอาจ รักษาพล

๐๓/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๐๔
นายณัฐพงษ์ ฉำแสง

๒๘/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๐๕
นายสิทธิชัย สินจ้าง

๒๑/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๐๖
นายวิเชียร พิมศร

๒๒/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๐๗
นายองค์อาจ ชืนตา

่

๐๓/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๐๘
นายชัยชนะ โมฬชาติ

๒๐/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๐๙
นายยุทญา จันทรสาย

๑๒/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๑๐
นายศักดิดา

์

รุ่งเรือง
๒๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๑๑
นายอรรถพล

เทวะประสิทธิพร
๒๔/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๑๒
นายชัยพฤกษ์ ศิริสุนทร

๑๗/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๑๓
นายอนิวัตร์ ภักดีชน

๐๖/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๑๔
นายธนกฤต วิริยากุลภัทร

๒๔/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๑๕
นายเอกรินทร์ วงค์ศิรินนท์

๐๒/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๑๖
นายชนะ ด้วงรัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๑๗
นายอุดม จันทร์มา

๐๒/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๑๘
นายปรีชา คงย้อย

๑๓/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๑๙
นายอุบล พันตัน

๒๑/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๒๐
นายสุพัฒน์ แซ่อือ

้

๑๕/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๒๑
นายระวีโรจน์ สิริวรพันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๐๙

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๒๒
นายสมพงษ์ ศรีสุข

๒๗/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๒๓
นายปญญา เจียมศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๒๔
นายชานนท์ ชิณวงศ์

๑๗/๐๔/๒๕๐๗

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๒๕
นายรณวีระ ตรีปาตี

๐๖/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๒๖
นายปกกิง

่

รักษาปา
๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๒๗
นายธงไชยพัฒน์ เหรียญสกุลอยู่ดี

๑๒/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๒๘
นายธนชัย ด้วงสอ

๐๙/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๒๙
นายชำนาญ พุ่มไพจิตร

๒๔/๑๑/๒๕๐๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๔ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๙๓๐
นายประจักษ์ แสงเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๓๑
นายกิตติศักดิ

์

ดอรอเอ็ง
๓๐/๐๑/๒๕๐๔

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๓๒
นายจรัส เหมนะ

๐๕/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๓๓
นายวันสมฤกษ์ เพ็ชรรักษา

๒๕/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๓๔
นายจางชิงฮู มาเลเซีย

๐๘/๐๖/๒๕๑๐
เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๓๕
นายเอศวรรณ วิสุทธิธราวงศ์

๐๓/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๓๖
นายจีรพล นิมอิม

่ ่

๑๐/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๓๗
นายอนันตศักดิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๐๗

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๓๘
นายสรศักดิ

์

คนซือ

่

๐๗/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๓๙
นายยี

่

ถัวจา

่

๒๕/๐๖/๒๕๐๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๔๐
นายอาหลง พม่า

๐๒/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๔๑
นายพิชิตชัย ดิลกศรี

๓๑/๘/๒๕๐๒
เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๔๒
นายอภิศักดิ

์

สกุลวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๔๓
นายนิรัตน์ แก้วบรรดิษฐ์

๑๒/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๔๔
นายทรงวุฒิ พิมพ์ดี

๒๓/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๔๕
นายสุริยา วงศ์โพธิพระ

์

๐๗/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๔๖
นายสมชาย มลิวรรณ

๐๒/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๔๗
นายวิชาญ ชูขันธ์

๑๕/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเขาบิน หนองนางแพรว  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๔๘
นางสาวกมลวรรณ ลำเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๔๙
นางสาวกาญจนา สุธรรมา

๑๕/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๕๐
นางสาวจันธวรรณ ใจซือ

่

๒๔/๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๕๑
นางสาวจารุวรรณ โคตคำตา ๑/๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๕๒
นางสาวทวีพร เตยหอม

๑๓/๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๕๓
นางสาวทัศนีย์ มะลิ

๓๐/๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๕๔
นางสาวนริศรา สิโนทก

๑๔/๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๕๕
นางสาวเนตรเกสร ยมด้วง ๔/๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๕๖
นางสาวมนทกานติ บัวทอง ๖/๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๕๗
นางสาวลัดดาวรรณ ไชยฤทธิ

์

๑๓/๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๕๘
นางสาวศิริลักษณ์ แก้วทองขาว

๒๖/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๕๙
นางสาวสุนิสา น้อยโสภา

๑๖/๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๖๐
นางสาวกาญจนา มันคง

่

๓/๕/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๖๑
นางสาวฐิติวรดา จิวทองสุข

๒๙/๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๖๒
นางสาวดวงฤทัย คุ้มตัว

๓๐/๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๖๓
นางสาวธาฐินีย์ นุชอิม

่

๙/๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๖๔
นางสาวปาริชาติ วันดี

๑๔/๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๒๙๖๕
นางสาวฟาชมภู ตุ้มทอง

๑๐/๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๖๖
นางสาวภัทราภรณ์ ตันติวัฒนวิชช์

๒๘/๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๖๗
นางสาวอทิตยา ทันสมัย

๑๘/๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๖๘
นางสาวนันทวัน จิตรประเสริฐ ๓/๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๖๙
นางสาวนำฝน ประถมเสาร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๗๐
นางสาวปนัดดา มูลทองสงค์

๒๗/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๗๑
นางสาววรัทยา มังกรทอง

๑๙/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๗๒
นางสาวสุชาทิพย์ จันทองม่วง

๑๙/๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๗๓
นางสาวอนุสรา สระทองบุญ

๑๑/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๗๔
นางสาวอภัสรา บุญแก้ว ๘/๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๗๕
นายจิรภัทน จักขุจันทร์

๓๑/๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๗๖
นายชนาธิป ปยสถิตย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๗๗
นายชัยนะวัฒน์ สุขโต

๕/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๗๘
นายณัฐพงษ์ ดำขำ

๑๘/๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๗๙
นายณัฐวุฒิ กำเครือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๘๐
นายพิพัฒน์ คำมา ๔/๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๘๑
นายสรวิศ ศิริสม ๓/๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๘๒
นายกิตติพงษ์ สังข์ทอง

๒๒/๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๘๓
นายกัมปนาท บัวขาว

๒๙/๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๘๔
นายกิตติศักดิ

์

เพ็ญจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๘๕
นายฉัตรมงคล บัวผึง

้

๕/๕/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๘๖
นายธนภัทร คล่องแคล่ว

๑๒/๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๘๗
นายพนธกร อยู่อ่อน ๐/๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๘๘
นายวสุรัตน์ เฉลิมจรัสกุล

๒๔/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๘๙
นายศุภโชค ทองสาย

๒๘/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๙๐
นายสราวุธ ทรายละอียด ๕/๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๙๑
นายอติศักดิ

์

เพชรแพง
๑๘/๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๙๒
นายอภิชาญ เซียงจ๊ง

่

๗/๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๙๓
นายนำโชค แซ่โต๊ะ

๒๖/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๙๔
นายธีรศักดิ

์

เห็นประเสริฐแท้ ๘/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๙๕
นางสาวปนัดดา ใจดี

๑๘/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๙๖
นางสาวศุภศิริ งามสม

๑๘/๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๙๗
นายโกศล ตังตนชอบ

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๙๘
นายจีรพงษ์ สร้อยทอง ๔/๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๒๙๙๙
นายชัชวาล เสาวดี

๑๘/๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๐๐๐
นายนราธิป สง่าแสง

๒๖/๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๐๑
นายเสกสรร แซ่เฮง

๒๖/๔/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๐๒
นายธนวัฒน์ สมบูรณ์ทรัพย์

๙/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๐๓
นายวิศวะ แถวอุทุม

๑๗/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๐๔
นางสาวสลิคทิพย์ จันทร์เปรม

๓/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๐๕
นางสาวรภัส ต่วนเครือ

๓๑/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
บ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายกรีฑา เสรีวงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายกีรติ คลองคนา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายคงยุทธ คล่องแคล่ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายคชรัตน์ ญาติคำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายคณพัฒน์ คำหาญสุนทร

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายจตุพร ไพลสาร

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายจรณบูรณ์ พุทธา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายจอมทอง พลับพลาทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายจิรภัทร คำเอก

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายจิรวัฒน์ สุขดิบ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายจิระเดช สันติภาพพงศ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายจีรศักดิ

์

คงแสนคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายชนวัฒน์ วราสินธุ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายชนายุส บุญเชิดชู

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงชยธร ตุลยาธาร

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายชัชชัย เซืยงหลิว

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ชมชืน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายชิสณุพงศ์ มิตรเจริญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายเชน บริส วิลลามาร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายโชติวุฒิ สุขนิม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายฐปนรรฆ์ เจิมจรุง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายณฐกร เกิดพุ่ม

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายณัฏฐภัทร เปล้าเร่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายณัฐพนธ์ จำปา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายณัฐภัทร อินทร์หัวย่าน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายธงชัย โชติกเสถียร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายธณัฐเทพ เจริญสุข

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายธนกร สมไส

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายธนวัฒน์ โหมดเครือ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๗ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายธนากร ชะฎาดำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายธนโชค เจริญอภิศักดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายธภเศรษฐ์ สุทธิโสภณ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายเนติวิทย์ จันทร์ย้อย

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายปฏิพล ล้อมสาย

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายปรมี ศรีทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายประจักษ์ ศรีคงคา

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายปารินทร์ สาหร่าย

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายพงศธร ชินอักษร

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายพงศธร เต็มเนือทอง

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายพงศธร พนอนุอุดมสุข

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายพิศุทธิ

์

โรจนภิญโญสถิต
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายภานุพงศ์ รวยเรืองรุ่ง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายภานุพันธุ์ หลงจู

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายภูริพัฒน์ เจริญปูหงษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายภูเรือ เอียมสิทธิพันธุ์

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายโภไฆ เหมเปา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายมณฑกาณต์ บัวขาว

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายเมธาวินทร์ มหามิตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายรัชชานนท์ พุมมา

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายรัฐภูมิ มักเชียว

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ ตาลเจริญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายฤทธิโชค วงอุบล

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายวชิรวิชญ์ สุขประเสริฐ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายวชิรวิทย์ สมเขาใหญ่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายวรัชญ์ ศรีตันตนานนท์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายวัชระ เส็งประชา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายวิชญ์ภาส พานแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายวิทยา ยังวัฒนา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายวิทยา อร่ามวัตร

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายวิทวิณธ์ คะเรรัมย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายศุภกร บุญอ่อน

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายศุภกร สุทานันท์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายศุภนัฐ สีใส

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายศุภวิชญ์ ทองเปลว

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายศุภสิทธิ

์

แซ่ลี

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายเศรษวัฒน์ รสใจ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายสรวิทย์ อ่อนแช่ม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายสรอรรถ เสาเจริญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายสิทธินนท์ กาวหอม

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายสิทธิโชค ผิวคำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายสิรวิชญ์ โกวิทย์วรวุฒิ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายสิรวิชญ์ แดงสา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายสุรนาท หาญชัยภูมิ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายสุรพัฒน์ สินคง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายเสฎฐวุฒิ นาโค

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายอชิระวิชญ์ เพชรมูณีย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายอดุลวิทย์ เริมยินดี

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายอนุชิต วงษ์ภักดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายอนุภัทร คุ้มศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายอภิชาติ ชัยชนะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายอภิวัฒน์ ทับยาง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ลับเลิศลบ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายอัฐพร สุภาพงษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายอานนท์ สุขงาม

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายอิศวัฒน์ พุ่มดาวเรือง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ทองดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงกชกร บุญล้วน

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงกชพร แสงโสด

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงกมลวรรณ ทองยินดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงกรณิศ เชิดโชคชัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ จิตรเย็น

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ชาติพิศาล

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงกัญญาภัทร วงศ์จันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปานสอาด

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงกานต์ปรียา วุฒยากร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงกานต์พิชชา ขันทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงการติมา สวนนพคุณ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงกิตติยากร ซอนดอก

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงกุลธิดา กัณหา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๙ / ๒๗๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงเกศสราพร อุ่นราด

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงเกศินี วงศ์กุล

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงเขมจิรา กิจจีงเจริญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงคุณัญญา วัฒนพงษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงจรรยพร ศรีนวลดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงจริยาวดี เตชะดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงจินดารัตน์ โกโล่ย

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงจิรนันท์ คำบุญญา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงจุลตรีญา ยูงประโคน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ตะโกพร

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงชนทิชา เอียวสุวรรณ

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กหญิงชนัญชิดา ศุขเกษม

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงชริศรา เจริญพร

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงชลธิชา พันทะสา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สอนคา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงชัญญานุช ชาวบางพรหม

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงชาลิสา บุญสม

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงชาลิสา เปรมแจ่ม

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงชุติกาญจณ์ ตระกูลดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงเฌอญาดา จันทร์อ้น

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กหญิงญาดา จำปาทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงฐิตาภา โพธิพล

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงณณิชา บุญนาค

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สมศักดฺ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ยิมอยู่

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงณัฐกมล ศิริโชติ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงณัฐชนก สำเนียงสูง

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงณัฐชยา คนรำ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงณัฐชา เอียมดี

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองอ่อน

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงณัฐรินีย์ หลุยแสง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงณิชนันทน์ อัมพรวราชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงณีรนุช สินคง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงดวงกมล โพธิงาม

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงตรีชฎา ใจหวัง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๐ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงทศวรรณ ศรีวิไลย

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงทัชชญา มีล้อม

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงทิพย์นาลิน เย็นกลม

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ปนมิงเจริญ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงธนพร ก้องอจลานนท์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงธนพร ชืนใจ

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงธนัญญา จีนเอีย

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงธมลวรรณ โพธิชัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงธัญกร มีทรัพย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงธัญญชนก คำพิมพื

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงธัญญาพร สมบัติคุโณปการ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงธัญพิชชา หอมเย็น

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ อนันต์ธนะโรจน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ มันธุระกิจ

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงธีมาพร กะยูตา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงนธิดา พลอยเจริญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงนภสร เพชรศิริ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงนภัสพร บัวแพง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงนราทิพย์ นนท์ชาลี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงนันทกาญจน์

แซ่ตัง

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงนันทิชา มิเกลียง

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงนิศารัตน์ อัจฉริยจิต

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงนุดา ปานโต

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงปพิชญา ผลงาม

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงปราถนา แจ่มถนอม

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงปริญาณัทร นุชนุ่ม

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ ศรีทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ อำนวยผล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงปทมาภรณ์ รักชือ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงปานกมล พุทธา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงปยธิดา ทับจันทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงปยะธิดา พุดแตง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงปุญณิศา นพคุณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงพรชิตา ประโยชน์มี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงพรผกา สุขสุไนย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๑ / ๒๗๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงพรรณี รุ่งแจ้ง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กหญิงพรินพร สุวรรณเลิศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงพิชญาภา คันธะมาลา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา รุ่งสว่าง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงแพรวา ภู่สวาสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงภคพร ชูวงศ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงภรชนัน แก้วเกิด

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงภัคธิมา รอบคอบ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงภัครมัย พุกภูษา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงภัทรธิตา สกุเกตุ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงภัทรธีรา ชูขำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญมี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงภาชญารัศ ตันเส็ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงภารวี นิลรอด

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงมณฑิรา มูลจันทะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงมณิการ์ สว่างโลก

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงมนัณชยา จินสิน

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ ทองเย็น

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงเมญาวี คนใหญ่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงเมธาวี ชัยสงคราม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงโยษิตา บัวครอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงรตินันท์ ผู้ฉุน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงรวิวรรณ หมืนคำ

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงรสริน ศิริยิง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงรังสิมา สนามทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงรัตนาวดี สร้อยสุวรรณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงรินญาดา เสาธง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงรุ่งกานต์ ขำเจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงรุ่งนภา ยิมค่าย

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงลมิตา อบมาลี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงวงศ์วรุณ เย็นจิตร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงวรัญญา พยอมหอม

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงวรัญญา แสวงทรัพย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงวรัตน์ธพร เจริญอภิศักดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงวริศรา

พิพัฒน์จักราภรณ์ ๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๒ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงวลัยพรรณ อุ่มเครือ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ชัยสงคราม

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงวัชราภรณ์ เมืองเจริญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงวัลลภา ประพันธ์ดีกุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงวิภาดา แซ่เอียว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงวิรัญสินี ทับทิม

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงวิสา มรุธาวานิช

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงศลิษา ประจิตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วกวี

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงศศิกานต์ เปรมอิม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงศศิประภา จันทร์แก่น

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงศศิพร พุธธา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงศศิพิมพ์ รอยเชือ

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงศุจินธรา ประมัง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงศุภณิสภ์ ผดุงพัฒโนดม

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงสโรชา น่วมนารีย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กหญิงสัณห์สินี วัดไพรุณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงสาวิตรี ผลผาฤทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงสิริกุล สินธนเมธ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๒๙
เด็กหญิงสุจิตรา บุญมี

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงสุจิรา เซ้งเครือ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงสุปรียา พงศาวงศ์ศิริกุล

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงสุพพัตรา ธรรมสาลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงสุภาวดี ปลัดดินแดง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงสุภาวดี แสงระวี

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงสุวพิชชา อมรชัยศักดา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อ่อนสอาด

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๓๗
เด็กหญิงหยกผกา อ่อนคำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงอนิญชนา ถาวงราม

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงอภิชญา ไข่นิล

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงอภิชญา วงภูธร

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงอภิญญา อักษรศรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงอรกมล จันทรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงอรปรียา บุญมี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงอรปรียา มะพล

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๓ / ๒๗๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงอรพิน กิจเครือ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงอริสรา โพธิเหม

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงอรุณนภา เพ็ชรพันธ์ศรี

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงอวัศยา แม้นมาแล้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๔๙
เด็กชายอัญชิษฐา พุฒชฎา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงอัญญาภรณ์ โรจนวิทยโอภาส

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงอาริดา ปยพันธ์เพทาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงไอริญ พยัฆสิงห์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กชายโกวิทย์ ใจภักดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กชายจิรโชติ ตุ่นอินทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายชลชาติ ศักดิเย็น

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๕๖
เด็กชายชลเทพ ช่วยปลอด

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๕๗
เด็กชายชาญวิทย์ ชำนาญพาณิชย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายณัฏฐพล บัวครอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายธนพนธ์ ชัยชนะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายธนวรรธน์ ภัควัฒน์สิริกุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กชายศิระภาคย์ มณีฉายโชติภัทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงกฤติยา แส้ประเสริฐสม

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงณัฏฐินี สิโนทก

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๖๔
เด็กหญิงพัทยาวดี พันธนวาทิน

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงอภิญญา เจติยานุวัตร

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กชายคงกฤช หลอมนาค

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กชายชัยโชติ ยิมพลาย

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๖๘
เด็กชายดนุสรณ์ สุวรรณประเสริฐ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กชายธีรเดช แพรกเซ็น

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายธีรภัทร์ กระแจ่ม

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กชายปรัชญา วันดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๗๒
เด็กชายพีระพล กลินผกา

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กชายภาณุพงศ์ ตันศิริ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กชายรัชชานนท์ ถนัดสร้าง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กชายวรโชติ พวงผิว

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๗๖
เด็กชายวิรุฬห์ พิศลืม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กชายอภิลักษณ์ ครองศักดิศิลป

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงจุฑาธิป นาเครือ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงชุติมา นุชเครือ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๔ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงเตชินี ทองอำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงธัญมาศ พุตติ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงนลพรรณ วงษ์ด้วง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงมัลลิกา อรกูล

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ทองดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงวิภาวดี ใจซือ

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงสุนันท์ธา ประดับธรรม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๘๗
เด็กหญิงสุพพัตรา แสวงกิจ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงสุวรรณภา คงดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงอัยลดา ใจมัน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายกฤษฎา ยอดแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๙๑
เด็กชายณฐพล พูลสมบัติ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

พุทธา
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กชายปฏิพัทธ์ โสภาพันธุ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กชายภานุวัฒน์ แช่มเล็ก

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๙๕
เด็กชายวรปรัชญ์ สุขสมกิจ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กชายอนพัทย์ สุขสม

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กชายอภิวัฒน์ หลอดทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงเกศินี ติเยาว์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงจุฑามาศ นิมอิม

่ ่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงญาณิน เติบโต

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ท้าวเครือ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงพัชรีวรรณ วิมลเกษม

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงแพรวรุ่ง แก้วนวล

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงวรรณนิศา ล้อดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงวิภาวรรณ อ่วมดีสุด

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงศิรินภา คุณทร

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงสุกัญญา ล้อสกุล

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงสุภิญญา ทองโรจน์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงหัสยา แซ่ลิม

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงอาภัสรา กันแตง

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กชายพิตรพิบูล สุวรรณประเสริฐ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กชายชัยบชา ศิริอนุชัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กชายชัยบดินทร์ ศิริอนุชัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กชายณัฐกิตติ

์

แสงหิรัญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๓๑๕
เด็กชายธัญวุฒิ มีนาคุ้ม

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กชายปวริศ แสนกลาง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายวรุฒม์ ไล้เลิศ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๑๘
เด็กชายวีระยุทธ เอียมโบราณ

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กชายอนวัฒน์ เข็มทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงใหญ่
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงอริสรา ต่วนเครือ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงกมลชนก ศรีสุวรรณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงคิชติญา เกิดสีเล็ก

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงจุไรรัตน์ โสภา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงธนพร คิดในทางดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ จุ้ยนิม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงนาราภัทร โชชัญยะ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงเนตรนภา แก้วกัณฑ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงพิม อธิบดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงฟาใส มาเอียม

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงวรัญญา ผิวผ่อง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงวรัญญา ห้วยหงษ์ทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงวิลาวรรณ แก้วสุวรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงศุทธินี กลันขำ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กชายฉันท์ทัต บุตรดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายณัฎฐ์ คำดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายณัฐพล ช้อยเครือ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๓๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ มัจฉากลำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กชายเทพบดี ทีคำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายธนรัตน์ จันทร์งาม

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายปยชนก พูลเพิม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กชายปยะวัฒน์ ศิริกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กชายพงศกร วงศ์คำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายพีรพัฒน์ แสงใส

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายภูริภัทร เกิดฤทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กชายศรุต ศุภินิกร

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายอนุวัฒน์ หมวกเมือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายอภิสิทธิชัย

์

หมีแรต
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงจริยา จันทร์แก่น

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๖ / ๒๗๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๓๕๐ เด็กหญิงชนม์วลักษณ์
เจริญผล

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงณัฐริกา มันคง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงธีราภรณ์ หมืนหาจง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงนงนภัส โพธิเรือน

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงภคอร ศิริโพคา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงวนิสา จินดา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงสุธาธินี สังขาอินทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงสุมาลี สินศราชัย

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงอรณิชา สงฆ์เจริญธรรม

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงไอริณ เซียงใช่

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หลักกะพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายชาญวุฒิ ผิวนวล

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ เอมโอด

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กชายธณวัฒน์ จุมพลน้อย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กชายพนธกร บัวคำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กชายพีรภัทร คงมา

๑๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายภูวดล บัวทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กชายวสันต์ ชาวบางพรม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายสุพเก้า ศรีสังวร

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กชายอภิชาต บู่ช้วน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงกาญจณา ทองคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงจันทิมา ปรีเปรม

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงชนากานต์ คำเทศ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงฐิติพร กำเหนิดดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กหญิงณัฐวดี ศรีคราม

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงดารุณี แสงจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงนภสร ชำนาญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กหญิงบุณยาพร เกิดสุข

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงพรนภัส ช่างทำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กหญิงภัทรวรรณ บุญนิยม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงรุจิรา กาลภูธร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงวาลาอร ปทมธานินท์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๘๒
เด็กหญิงศศิกานต์ เกตุเจดีย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงสราวลี พงษ์พยับ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงสาธิตา ทองดอนพุ่ม

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๗ / ๒๗๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๓๘๕
เด็กหญิงอรปวีณา กองศาลา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๘๖
เด็กชายเขษมศักดิ

์

บุญเรือน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายชวัลวิทย์ ทีคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายญาณภัทร สุริยะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายฐิติวัฒน์ มะลิพันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายธนกร บุญเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายธนดล ธารีรัชต์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๙๒
เด็กชายนิธิ สีลายงค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายพุฒิ มุริจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายวสุรัตน์ ผันสืบ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายศุภโชค เจริญรักษา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๙๖
เด็กชายสุรสิทธิ

์

สาลีสี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงจามารี ไข่นิล

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงชิตตะวัน เกียรติศิริ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงณิชกานต์ ภุชงเจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงธนัญญา รวมทรัพย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงนภัสสร อินทร์นาค

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีสัตยา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงภรภัสสรณ์ ทองนุ่ม

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงลิปการ์ จรดล

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงวิญาดา ทองสุธารักษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุขเสงียม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงสุปรียา ท้าวเครือ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงอรณิชา ปลาทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงอรัสยา เพ็งรัศมี

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงปยะวัลย์ ผูกสินธ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายนวพล เนียมทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงชรินรัตน์ คำเอก

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กชายทรงยศ พลดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงชญานภัส ไกรประดับ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายวีระพงษ์ ชูกาญจน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๑๖
เด็กหญิงนิศารัตน์ นุชคล้าย

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายณัฐพล ปนสุภา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายทินกร เชาวทัต

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายนครินทร์ ศรีประเสริฐพงศ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๘ / ๒๗๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายวาทิศ จำนงค์ฤทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงวรินทิพย์ แกมเอียม

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายไชยวัฒน์ คำเอก

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงปยฉัตร ทรัพย์ชุ่มชืน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๒๔
เด็กชายอดิสร แย้มสร้อย

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๒๕
เด็กชายอภินันท์ ทองเปลว

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๒๗
เด็กหญิงชลธิชา บุตรเพ็ชร

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กชายณัฐภัทร จูเจริญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กชายธัญชนา ยะรังวงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายนนทวัฒน์ พงศ์สุวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กชายขวัญชัย สิงห์ศาลา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

คำวัตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กชายภาคภูมิ ทองยิม

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงบุษกร เทวา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงสุพรรษา สสิโรจน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กชายภูชนะ สุขศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงมัลลิกา นุชา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงวิภานี จำเริญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ อู่ตะเภา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายศุภกฤต โชติชืน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กชายลัทธพล ทีคำ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงพิมลพรรณ ประเสริฐ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงพีรยา เย็นสุรินทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงกรกนก อินทร์พรม

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กชายธนทัต แซ่คู

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายอนิรุทร์ สุริวรรณ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงภณิดา จำแม่น

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงนนทกร อักษรพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กชายกฤษฎา ศรีมังกร

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายนวพล สังกลมเกลียง

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กชายรัตติพล เข็มเอก

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงอรทัย สินคง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กชายจักรพงษ์ แพ่งผล

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงสุพิชญา ผาสุก

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๙ / ๒๗๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงมุกธิตา เหมเปา

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายภูศิน สิงห์เรือง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ จังพานิช

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๕๘
เด็กชายณัฐภัทร อุปแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กชายขจิตพันธ์ จรูญจตุพรสิน

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายราชันย์ สีลานันท์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กชายอนุวัตน์ หุ่นเครือ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กชายปุณยวัจย์ รัดแดง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กชายวรวุฒิ ทวีผล

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงปฏิญญา สุธาพจน์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายภูตะวัน อิมน้อย

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๖๖
เด็กชายอธิศักดิ

์

สินพูล
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กชายพัฒวัตร ไร่ทองรุ่งโรจน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายศิวกร จงจุนกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงยุวธิดา วงลา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงธัญธิสา ด้วงคำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กชายกิตติพศ เสาวิจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ปนกันทา

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จำเริญโชค

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงชลิตา หลำสะอาด

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ เพชรทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงศศิธร สุดสม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชูเลิศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงศศิธร ศรีอินทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กชายวีรภาพ ผิวอ่อน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงกชนิภา สังข์ประเสริฐ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เหลืองเกือกูลชัย

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กหญิงจิตสุภา ถารสา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กชายกิตติเทพ จันทร์ยาง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กชายธนวัฒน์ สังข์วิลัย

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กชายชโลธร วิเศษวงษา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๘๖
เด็กหญิงฮาลีลาญา แซ่อึง

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๘๗
เด็กชายคณาทิป ถารสา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายปณณภพ วงษา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายพสธรณ์ รัตนพร

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๐ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายรัฐภูมิ แสนทวีสุข

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สังข์แก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กชายภัทร์ไพบูลย์ วงศ์สนิท

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กหญิงปาริชาติ พวงมี

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงกัลยา ขันแข็ง

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงณัฐพร แก้วน่าน

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงสุพรรษา ธำรงโชติ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กชายครองศักดิ

์

สมถวิล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายพีระภัทร ฐานบำรุง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายสรยุทธ อิมศรีเมือง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงธัญรดา นิยมพลอย

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๐๑ เด็กหญิงจันทราลักษณ์
ใจซือ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงพรรณพนัส เหล่าใหญ่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๐๓
นายกันตภณ สืบเก่ง

๒๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายวรพนธ์ วงศ์เมือง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุขประเสริฐ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ปานเพชร

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายจารุวัฒน์ วนพานิช

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายศิริภัทร ชืนอารมย์

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงภานรินทร์ ม่วงใหม

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายกฤษฎา จุ้ยนิม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กชายจามีกร เขียวเซน

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงณัฐฐิชา แดงหาญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงธัญชนก ผันสืบ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กชายกิตติ ชวนชืน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงพรพิมล สังข์แปน

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงมัณฑนา แซ่วี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายขจรเกียรติ หลักสี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กชายภาคิณ แก้วสุขแท้

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายกรกฎ การณรงค์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายจักรพงศ์ เซ้งเครือ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงแพรวา อำไพ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงกนกวรรณ วิเศษมาก

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กหญิงสุพัชษา คำกุ้ม

๐๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายรุ่งโรจน์ คำชำนาญ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๑ / ๒๗๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กชายกิตติพงศ์ ปติสม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กหญิงจิรนันท์ จีนสุกร

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายจิตรเทพ พันธ์คำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายธนกร อินทร์แสน

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายธนวัฒน์ กึกก้อง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายภาณุพงษ์ ยางทัด

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายภานุภัทร จันทร์อ่อน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงจีระวรรณ โพชืน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงญาณิศา บังอร

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงดาวเรือง พุทธา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงพิชญาภา สมพงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๓๖
นายฉัตรชัย จันทร์กระจ่าง

๒๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กชายสมปอง การเกตุ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

ระวังงาน
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายอภิชาติ อินทวงษ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงแก้วตา แก้วไพล

๒๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงจริยา แตงสุวรรณ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงเจนจิรา บุญเทียม

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงฤดีพร บุญล้อม

๓๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กชายธันยธรณ์ ทองเสงียม

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงณัฐกุล นันทะสอน

๑๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงธีมาพร สวัสดิรักษา

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงปนัดดา เสยท้าว

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงศิรินภา สระโอษฐ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กหญิงสุภาวิดา กลีบบัวเผือน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายจิตรเทพ ศิริแสง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายวิเศษ แสงสิน

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กชายสถาพร แก้วสอาด

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กชายอนุรักษ์ จันทร์กระจ่าง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กชายอภิชาติ จันดาเปรม

๐๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายอัศนัย บุญเลิศ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ พุทธา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กหญิงโชติกา มลิจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงตาลวิน กาญอธิภัทร

๒๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงธนพร เสยท้าว

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๒ / ๒๗๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงธนัชพร ม่วงไข่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงศ์สนิท

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงนริสรา สัมฤทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ ทับมา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ การเพียร

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงวาสนา ต่วนเครือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กหญิงสุธาริณี บุญนาค

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กหญิงคณิตศักดิ

์

สวยดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายณัฐพล ประดับมุข

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายอานนท์ เทียงทัด

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงอัยลดา เหลืองเอียม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายนันทวุฒิ นิลสวิท

๒๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กชายพิทักษ์พงษ์ นวนสาลี

๑๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๗๓
นายภูมิ -

๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงอณุภา โพธิเอียม

์ ่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กชายศลาวุฒิ โค้ยเซ่ง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา เข็มเพ็ชร

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงอัญชัญ โพธิมัน

์ ่

๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กชายณฐพัชร เชือสิงห์

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กชายธนาวุฒิ พลชัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายอรรถพร มีจัน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โพชืน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงอุษา สนกระแสร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงจีรนันท์ เทศจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงธันยพร บุตรศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ มิงแสง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กชายธนพัฒน์ กลางเลาะพุง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กชายนพรุจ โอสถานนท์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กชายปกรณ์ ตุ๊ปาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงผกามาศ กระแสโสม

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงพลอยชมพู วงศ์จีน

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๙๑
เด็กชายณัฐพงศ์ บุตรตรีนุ้ย

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๙๒
เด็กชายณัฐวุฒ เสลาคุณ

๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กชายธนาวุฒิ หลวงศักดิดา

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กชายธวัชชัย ยอดแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๓ / ๒๗๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

กลันงาม

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กชายนราธิป บุญชู

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กหญิงปาริชาติ น้อยเคียง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงพัชรพร จะวะอรรถ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กชายกฤษนัย ประดับธรรม

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายกิจติ สุวรรณประเสริฐ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายชัยชนะ วงศ์ศิลา

๒๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายธเนตร โหมดแจ่ม

๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายนาถวัฒน์ มะยุเรศ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เฝาหนองดู่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงธิญาดา เรือนอินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงนุธิดา อินทรสอาด

๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กชายกวินท์ โพธิงาม

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงนรีกานต์ สารสุวรรณ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ นามเครือ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายณัฐพล พรหมมาลี

๐๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กชายวีรวัฒน์ นาเครือ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

อำนวยผล
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายณัฐกมล สุวรรณเกิด

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๑๔
เด็กชายจักรพงศ์ เอกฉันทวุฒิ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กชายปรมัตถ์ นำใจสุข

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงวันนิษา ษาวงศ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กชายวรัท รุดเครือ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๑๘
เด็กหญิงพรนภัส ภู่แดง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กชายธนบูรณ์ หะพรหม

๒๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงณิชากร เจริญสุข

๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กชายพงศภรณ์ กองเกตุใหญ่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๒๒
เด็กชายณัฐพงษ์ เพ็งมาลัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๒๓
เด็กชายดุลยวัต กลินบำรุง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กชายสิขเรศ จีอุ่น

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายจักรพันธ์ ณรงค์อินทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๒๖
นายณรงค์ คำเกา

๑๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๒๗
เด็กชายกรรณิการ์ วงษ์จวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๒๘
เด็กชายจิรวัฒน์ เสรานิม

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กชายพลวัต แย้มกลำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๔ / ๒๗๔
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รบ ๒๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงจุฑามาศ รัตนรุ่งชัย

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๓๑
เด็กชายกิตติธัช สุชาตานุกูล

๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงกมลวรรณ ปญจวรานนท์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ทองสะพรัง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๓๔
เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุขศรีศิริมงคล

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กหญิงวาทิตา สิงอยู่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงวิภาดา ดารา

๒๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๓๗
เด็กหญิงชณิดา เหลืองเอียม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๓๘
เด็กหญิงวิยะดา -

๐๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงชนิตรา ชูดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายวีรภัทร สุธาพจน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๔๑
เด็กหญิงดวงกมล แพร่งพร้อม

๑๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงจิราพร บัวผึง

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๔๓
เด็กชายจิราวัฒน์ โพธิเหม

๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๔๔
นางสาวศศิประภา พลเยียม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๔๕
นางสาวรัชฎา มนัสไชยกุล ๓๐/๕/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๔๖
นางวันเพ็ญ เตชะสาย ๑/๕/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๔๗
นางสาวศิลามณี พงท้าว ๕/๖/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๔๘
นางสุนันทา นาคมณี

๑/๑๑/๒๕๐๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๔๙
นางสาวอรุณรัตน์ บุญเรือง ๑/๑/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ตู๋ปาน

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กชายสิริชัย สมศักดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กชายยุทธนา ธาตุบัว

๒๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงจีรพร จันทา

๐๙/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๕๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทวีศรี

๑๒/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ตันตระกูล

๒๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงอรปรียา ท่าผา

๑๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงอุรดี เครือวัลย์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงนลิน จำปาแพง

๓๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๕๙
เด็กชายอโนชา เกตุชีพ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงสุทธิดา นุ่มสม

๑๐/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๖๑
เด็กชายสหรัฐ แซ่ต้น

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๖๒
เด็กชายคูณธนา คล่องแคล่ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กชายพลศิษฎ์ ประเสริฐ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กชายภานุวัฒน์ ผิวอ่อน

๒๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๕ / ๒๗๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ โสสุด

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงขวัญฤทัย ตุ๊สังข์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศรีสำราญ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงปยธิดา ทับยาง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๖๙
เด็กหญิงนิยาภรณ์ จันทร์ดำ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงอรวรรณ ศรีราจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงธนัชชา ศรีชะโภชน์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงนำเพชร แช่มช้อย

๐๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๗๓
เด็กชายจิรวัฒน์ อู่ตะเภา

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ อิมรัตน์

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กชายภควัต ด่านปาน

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๗๖
เด็กชายปุญญพัฒน์ ศรีลาจันทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๗๗
เด็กชายธันวา เนตรสว่าง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงสุภาภรณ์ วัดเข้าหลาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงจารุนันท์ พ่วงแจ่ม

๒๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๘๐ เด็กหญิงเนตรนารีรัตน์
ทวนหอม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงอาจารียา โพธิทวี

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงวิภา จินดา

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงสายชล ธาตุบัว

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๘๔
เด็กชายนพรัตน์ เขียวตัง

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กชายพงศกร วรรณภักดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ หลีล้วน

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงปริชญา มากอิม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงพัชรีพร ผิวพิมพ์ดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กชายธีรพงศ์ สุยลา

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงชนิดา ยางสวย

๒๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กชายธวัชชัย คล่องแคล่ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กชายวัชรพนธ์ กองอรินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กชายธนวันต์ เสกศิริ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กชายปติวัฒน์ แซ่เตียว

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กชายนันทวัฒน์ จอมวัน

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กชายภู่จิตกร ทองคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กชายนิติรัฐ จันทร์ทวีนุช

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายธีรเทพ กัณหา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงกมลวรรณ บุญอ่อน

๒๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๖ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ พูนดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงนฤมล แสงอ่อน

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงจรัสพร มันคง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายเดชา ทองโชติ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายเวียงเทพ หมอนวด

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงนิธินาฎ อาจบำรุง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงสุณีลักษณ์ แซ่เจียม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงสุพัชชา ทองศรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายวีรภาพ น้อยพันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายอรรถพล มาสุ่ม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายธนาวรรธน์ คูหา

๐๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กชายนราธิป สุขสมัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กชายปรีดา ภิญโญธนาคม

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่เจียม

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายศักดิธัช เรืองเขียน

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๑๕
เด็กชายอดิศร อรรถอำนวยผล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กชายสานน มันคง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กชายนรินทร์ ตู๋ปาน

๑๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กชายอรรถพล ปาปะเส

๑๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๑๙
เด็กชายอังกูร เทียงตรง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายภูริวัฒน์ ศรีลาจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายทศรัสมิ

์

นิธากรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ นพวรรณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๒๓
เด็กชายมาวิน ท่าผา

๐๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๒๔
เด็กชายภัสกร บุญมาก

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กชายพงศ์พัฒน์ แซ่โง้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กชายวิษณุ แซ่โง้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๒๗
เด็กชายดลธรรม อุณยเกียรติ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๒๘
เด็กชายณัฐกุล บุตรเฉย

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กชายเดชณรงค์ หลีล้วน

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายภาณุพงศ์ เปลียนศรี

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๓๑
เด็กชายธีภัทร์ ดีมา

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กชายพีรพงษ์ พุทธรัก

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงชลาลัย แจ้งอ่างหิน

๒๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กหญิงดวงแก้ว เสงียมรัมภ์

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๗ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๗๓๕
เด็กชายอนุชิต บุตรเฉย

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กชายไชยวัฒน์ ปานมา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กชายชัยชนะ คานงาม

๐๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๓๘
เด็กชายธนภัทร มักเชียว

๐๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๓๙
เด็กหญิงจิตตา วัดเข้าหลาม

๐๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงสริญณา คานงาม

๑๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงณิชาภัทร รอดบุญเกิด

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงศศิภา พิวปม

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กชายธนาทร โรจน์ประสิทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กชายวิทวัส พันยุโดด

๒๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กชายจิรศักดิ

์

โรจน์ประสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน ศรีลาจันทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กหญิงสุจิตตรา บุญเลขา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กชายศุภกิจ โสสุด

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กชายจิรวุฒิ อุณยเกียรติ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา สีอรุณ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กชายธวัชชัย สีราจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กชายธีรดนย์ เซียงหวอง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๕๓
นางสุกัญญา มีงาม

๐๒/๐๙/๒๕๑๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงศจีวรรณ ลายละเอียด

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กชายอาทิตย์ มะรังกา

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงพบพร -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงสิรี -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กชายจิรเดช เจิมแสน

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงปริมสิริ มาลีรัตน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงปยะฉัตร โชติช่วง ๕/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กชายพศิน - ๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กชายรัฐภูมิ บัวคำ

๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงลักษิกา พรหมมา

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงวรรณลี บุญสาย

๓/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กชายวัชรากร คำดี

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงศิรินันท์ ศณียา

๒/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กชายศุภณัฐ ณัฐพลวัฒน์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงนาถฤดี ตันเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงมุนินทร์ บุตรดี

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงวรัทยา แก้วงอก

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กหญิงริมสุขสตา ไม่มีนามสกุล

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กชายนพชัย ชูธงชัย

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงวริยาพร แก้วงอก

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงบุษกร บุญประสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กชายณัฐพล สุขสอาด

๑๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กชายรัฐภูมิ บุญเจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๗๗
เด็กชายวรรณฤทธิชัย

์

ช้างเนียม
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กชายวรวุฒิ วิบูลกิตติคุณ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กชายพิชิตพร มางเขียว

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงพิชชา ฐิตยานุวัฒน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงเนตรมณี บุญโพธิแก้ว

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๘๒
เด็กหญิงวรรณปภา มางเขียว

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กหญิงฉัตรพร พรรณหนอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กชายภูวนารถ ปุณณะการี

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๘๕
เด็กหญิงพิมลวรรณ สุขสบาย

๑๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กชายจักรพงษ์ พันธนี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กชายรัฐภูมิ ภัคมาน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายพรพิพัฒน์ จันทร์พลอย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๘๙
เด็กหญิงทิชากร พินิจการ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สุนทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงชลธิชา แสนภักดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กหญิงจีรนุช พลับพลา

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงรดา สีเขียว

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๙๔
เด็กหญิงรัตติกาล จันทวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กหญิงยุวริน ชำนาญกิจ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กหญิงอาทิตติยา ศรีโพธิช้าง

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๙๗
เด็กชายพนคร มงคลกุล

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๙๘
เด็กหญิงปรียาภัทร พูละพัฒน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กชายพรรษา พรมผา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงวรัญญา รักถิน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายนันธวัช เชาว์เครือ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงจิรนันท์ ชาติทองคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายอภิรัตน์ โชพิกุลโย

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงนภัสสร ทองปญญา

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายณัฐพล หลีล้วน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงภาวรี สุขถนอม

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายจิรณัฐ เกตุชีพ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายธวัชชัย รักจันทึก

๑๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงนลินทิพย์ เศรษฐีบุตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงลลิดา ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กชายธนาภรณ์ วิลัย

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๑๒
เด็กหญิงพิมพ์นิภา อัปยัง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๑๓
เด็กหญิงมุกดา มุขตัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๑๔
เด็กชายพอเพียง ดีสุพจน์ ๔/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กหญิงธนษมล บุญชู

๑๔/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๑๖
เด็กชายกิตติพนธ์ ดีสุพจน์

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๑๗
เด็กชายจักรพงษ์ โชติอ้น ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๑๘
เด็กชายธนาวัฒน์ โตประโคน

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กชายอัมรินทร์

กาญจนพิสุทธิพร

์

๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงขวัญฤดี อำนวยศิลป

๒๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงญาณิศา ทันสมัย ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงแพรพร เกศรีสังข์

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กชายฉัตรมงคล หอมลำดวน

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๒๔
เด็กชายธันยบูรณ์ หงษ์สะไคร

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๒๕
เด็กชายพัชรพล อุรุวงศ์วณิช

๑๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๒๖
เด็กชายวิทยา ระจี ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๒๗
เด็กหญิงชนิตา สุวรรณบุปผา

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๒๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประเสริฐ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๒๙
เด็กหญิงศศิธร ประจวบดี

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงสุพรรณษา สระทองคา ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงสิรีธร ศรีมูล

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๓๒
เด็กชายรัฐพล น่วมลิวงศ์

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๓๓
เด็กชายอภิรักษ์ อนุเครือ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๓๔
เด็กหญิงปวริศ คงไทย

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงกชกร เอมแบน ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ แม้นสุวรรณ์

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๓๗
เด็กหญิงนุชศรา นุ้ยเครือ

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๓๘
เด็กหญิงมนทิรา ไม่มีชือสกุล

่

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กหญิงมลฤดี บุญเรือง

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๐ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงอุษา นราศรี

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๔๑
เด็กหญิงณัฐนิชา บุตรขวัญ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กหญิงทัศวรรณ เกตุแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๔๓
เด็กหญิงศุภาวรรณ ไก่นิล

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๔๔
เด็กหญิงอุ้มดาว ว่าชืน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงจินดาพร น้อยแก้ว

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงญานิสา โลกวิทย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๔๗
เด็กหญิงทรงพร พักงาม

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๔๘
เด็กหญิงธารารัตน์ คำกองแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงปยาพร หนึงฤทัย

่

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ บุตดาพวง ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ เมธิโยธิน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๕๒
เด็กหญิงวาริศา ทรัพย์คง

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงพร ไม่มีชือสกุล

่

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงฟา ไม่มีชือสกุล

่

๒๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๕๕
เด็กชายอดิศร ฮวบศรี ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงโสภิตา เกตุมณี ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กชายอาทิตย์ อยู่เย็น

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงจิราพัตร นราศรี ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๕๙
เด็กหญิงพิจิตรจินดา ผดุงวงษ์ ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายอธิษฐ์ พันธุเดช ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงชณิชา เอียมจ้อย

่

๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๖๒
นายทนงเดช ทองลิม

้

๖/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๖๓
เด็กหญิงณีรนุช ทองอ่อน

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๖๔
เด็กหญิงนภาพร คุณทิพย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงยวิษฐา แสงระวี

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๖๖ เด็กหญิงแก้วประกาย
แซ่โซว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงสุกัญญา สังข์กลินหอม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงธนภรณ์ ปาละจิน

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงอาภัสรา มุ่งจองกลาง

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์เปรม

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กหญิงกุลธิดา ทับหัวหนอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กหญิงวรัญญ์อร จันทร์เหลียม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงมาริสา จางวาง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโปง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงเบญจมาศ สวนนพคุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๑ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กชายอุ้มบุญ โม่ธรรม ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กชายธนทรัพย์ ประกอบชาติ

๒๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กชายทิวากร สท้านอาจ

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๗๘
เด็กชายทนงศักดิ

์

โหมดแจ่ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กชายธนรัตน์ กลัดงาม

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์มณี ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงพรณภัทร รจรัญ

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงนริศรา เทียนทองดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กหญิงวรัญญา เกาะแก้ว

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กหญิงบุณยานุช ปริติ

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงสุนิสา ใจซือ

่

๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงอาทิตย์ตยา เซียงเห็น

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงชลธิชา พงษทรัพย์

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงเพ็ญรักษ์ บุญโต ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงสโรชา ซิบเข

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายอ้ศวิน ภิญโญ

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กชายเจษฎา สุดลาพา

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายนรินทร์ ก้านเหลือง

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายธีรวุฒิ จอมเพชร

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กชายบุญยฤทธิ

์

จงเจริญ
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๙๕
นายสิทธิชัย วรสหวัฒน์

๑๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงนฤมล กันติบ

๊

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กหญิงอารยา พุทธาศรี

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงอัจจิมา ไม่เศร้า

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงกนกพร ไม่มีชือสกุล

่

๒๒/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงพรพิมล อ่วมสุวรรณ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงอภิชญา สุดสม

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงกุลสตรี ก้านเหลือง

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงธนัสมน เอมโอด

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงสิรินันดา ทองประหยัด ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายชุติธัช นิลนิยม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ นิลบดี ๖/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงศศิธร ร่มเย็น

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงขวัญฤทัย พ่วงจาด ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงกรรณิกา แหลมกลาง

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายสุธี พูลเพิม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กชายพิพัฒน์ ปานมารศรี

๑๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กชายศักดิณรงค์

์

กุลเพ็ชร ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงมานิตา ธิติทรัพย์อุดม

๒๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กหญิงศรีรัตน์ มังประเสริฐ

่

๒๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กหญิงพรรณนิสา ทรัพย์เจริญ

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงวทันยา สุขประเสริญ

๒๙/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กชายณศักดิ

์

ปานสุวรรณ
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กชายธนยศ ผันเผาะ

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กชายธีรพล แสงเครือ

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายนรินทร์ บางพลับ

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๒๑
เด็กชายปรเมษฐ์ แก้วศิริ

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๒๒
เด็กชายรัชชานนท์ รังดี

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๒๓
. วีรชาติ แซ่ลิม

้

๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายสุพัท ภู่ห้อย ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายนัทวัฒน์ วงศ์ชารี

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กชายเอกรินทร์ ศิริปญญา

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กหญิงเกศินี หอมมาก

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ สมสกุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงทิพานัน แสงตะวัน ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงธัญธร ฐิติพงศ์ฐากูร ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงนันทนัช พจชนาถ

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงปรีดาพร ใจซือ

่

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงพินสุดา มะกาว

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กหญิงวีรดา แก่นสิงห์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กรูพิมาย
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงอรษา ตรุโนภาส ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กชายคมสัน ไม่มีชือสกุล

่

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๓๘
เด็กชายตะวัน ดอนโบราณ

๑๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กชายธารา สามงามขาว ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายบุญเกิด ทันสมัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กชายพรมเรศ เงินจันทร์ ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กชายมนตรี ผ่านงูเหลือม

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กชายมานิต สุขยืน

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กชายวิวัฒน์ชัย มักเขียว ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กชายวุฒิชัย ยางสวย

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กชายสิทธิกร ทองคง

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงกาญจนา ไม่มีชือสกุล

่

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๔๘
เด็กหญิงเกตสดา สีสะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงจันฑิมา แสงรัศมีมรกต ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีโยธา

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงณัฐณิชา แซ่เตียว

่

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๕๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ พันธ์ฮุน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กหญิงบุษยา ไม่มีชือสกุล

่

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กหญิงปริญดา เปลียนผึง

่ ้

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงปวีณา จันทร์จำปา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๕๖
เด็กหญิงวรินชญา นิมนวล

่

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กหญิงสุกัญญา พรมมัจฉา

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงสุภาวดี เทพมงคล

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงอรนิช ไชยลอด ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงอัญชลี ศรีเจริญ

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กชายชนกนันท์ ศิลาผอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กชายชาคริส ศรีสวาท

๑๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายชิดชนก ต้นอินทร์

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๖๔
เด็กชายณัฐภูมิ พลวงศ์ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กชายธีรวิทย์ บุญรักษา ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กชายภาคภูมิ ภูมิวิลัย

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายวรสิทธิ

์

วรสิงห์
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๖๘
เด็กหญิงจตุรพรศรี แหลมสุวรรณกุล ๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กหญิงณิชกานต์ ขอนแก่น ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงนิชชาวัลย์ พุทธา

๑๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กหญิงเมวดี นุชอิม

่

๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๗๒
เด็กหญิงสุภาวดี ทิมแสง ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายภาคิน ศรีสดเลิศ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายอดิเทพ โพธิล้อม

์

๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กหญิงนริศรา ทองเปลว ๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๗๖
เด็กหญิงใบเตย ใจซือ

่

๑๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กหญิงปราณี วัฒนวงศ์ ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงพัชรี ปอมโอชา

๒๔/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงพรพิมล จันทร์ดี

๑๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๔ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงชนิตา สาคะระ

๒๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงณัฐนิชา วงษ์ไทย

๒๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงนลิน เธอจันทึก

๒๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๘๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ เอมสิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๘๔
นางสาวปนัดดา ผมหอม

๑๖/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงรสอินทร์ สุขอินทร์

๒๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๘๖
นางสาวสิริกาญจน์ กระแจ่ม

๒๑/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๘๗
นายวศิน ไม่มีชือสกุล

่

๓๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๘๘
เด็กชายประนอม วัฒนวงศ์ ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๘๙
เด็กชายพงศธร ตังปอก

๑๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงเพียงพิศ บุญประเสริฐ ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๙๑
เด็กหญิงธิดาพร บัวช่วง

๒๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงกมลพรรณ ทองฉิม

๓๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๙๓
นายชัยธัช เกิดปน

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๙๔
นายธนรัตน์ อำแก้ว ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๙๕
นายวัชรพงษ์ ยางสุข

๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๙๖
นายสุรดิษ โสดาจันทร์

๒๗/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๙๗
นายมนตรี ผลจันทร์

๑๘/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๙๘
นายภาณุพงศ์ สุวรรณฉวี

๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๓๙๙๙
นางสาวนลินี จันทานนท์

๒๙/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๐๐
นางสาวอินทิรา แซ่ตัง

้

๒๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๐๑
นางสาววิรัชยาภรณ์ หินเพ็ชร

๑๙/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๐๒
นางสาวธัญชนก จันทรานุสนธิ

์

๓๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๐๓
นายชนากานต์ แก้วศิริ

๑๖/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๐๔
นางสาวอนัญญา บางพลับ

๒๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๐๕
นางสาวพิมพ์พิชา ชฎาหิรัญรัตน์

๑๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๐๖
นางสาวอรณิชา สีสม ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๐๗
นางสาวภัทรวดี ชาญถินคง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๐๘
นางสาวสุนันทา ทับไทย ๓/๔/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๐๙
นายวงศกร ปองตระกูล ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๑๐
นายสิทธิกร ภาวงศ์

๒๒/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๑๑
นางสาววรรณนิดา หงษ์สนิท

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๑๒
นางสาววรนุช เฮงนิรันดร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๑๓
นางสาวนันทยา สุขเจริญ

๒๘/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๑๔
นางสาวนพมาศ ด่านปาน

๘/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๐๑๕
นางสาวกวิสรา นันตาฤทธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงปยฉัตร สังข์อนันต์ ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงอริชญา ปริติ ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงธนพร ประทุม

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กชายอมรเทพ สร้อยแสง

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายศุภชัย ปานอ่อน ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายธนวัฒน์ ธนูทอง

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายขจรศักดิ

์

รอดผล
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายอิทธิพล วิลาวัลย์

๑๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายณัฐพงษ์ แขมพิมาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายกร ศรีอรุณ

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายก้องภพ พุ่มสงวน

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายกิตตินันท์ บุญคุ้ม

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายอัครพล ลิมศฤงคาร

้

๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายณัฐพง ทามาด

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์งาม

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงนันทวรรณ สว่างศรี

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงตะวัน ดารา

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงรุ้งตะวัน บุญมา ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงวิลาวรรณ สมบุญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายคุณากร จันทร์คำ ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กชายชูชาติ อุปลี

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายวรเมธ เขาเครือ

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายพงศกร พลเสน

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายภูรินทร์ เคนสุโพธิ

์

๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายคฑาเทพ พุ่มสงวน

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายอรรถพล ปริติ

๒๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายอนุชา แจ้งจร ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงปวีณา แย้มกลำ ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงปฏิมา สร้อยแสง ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ นิธากรณ์

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงอรณิชา สายมาอินทร์

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงจันจิรา รอดเทศ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงดวงพร วงกุฎ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงวารุณี แก้วงอก ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงมลวิภา เหมณี

๑๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายปนแก้ว มัชมี

๒๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายคฑาวุธ กาลิม

้

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กชายอาทิตย์ จันทร์คำ

๑๖/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กชายธนากร พุทธา

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายภาคภูมิ เขียวเปลือง

้

๒๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงอุษา ศิวิลัย

๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงณิชารีย์ เทวิญญา

๑๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงทานตะวัน ศิริ

๒๙/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงกฤษณา อินรัตน์

๑๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงวรรณิกา สายมาอินทร์

๒๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงวรรณรดา มาขำ

๒๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงณัฐวดี พงเติม

๒๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายสมคิด ไม่มีชือสกุล

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กชายพายุ ไทยน้อย

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงขวัญเรือน ทิพย์รักษา

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายวศิล โสวรรณาการ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงเอสีดา จรูญโชติกุล

๑๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ มีเจริญ

๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายอิคิว พลสี

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายธนากร ถาวะโร

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงบังอร สุขมา ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงไพลิน พันธ์คำ ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายณัฐภัทร มีล้อม

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายภูริทัต เครือวัลย์ ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กชายศุภกฤต ชูเลิศ

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายพัสสน สันทอง ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายภูริภัทร ทองกง ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายอริย์ธัช ศิรประภาวาทย์ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายอลงกต บุญเลิศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กชายพัชรพล ขันธวุธ ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กชายพุทธภูมิ ตันธนาสิทธิ

์

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายอภิรักษ์ อู่ตะเภา ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กชายธนกฤต โม่อ่อน

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายธนวัฒน์ แดงพิพัฒน์ ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายนภัสกร ทองเปลว

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ทวีสูตร

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายณัฐภัทร ยางสง่า

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายธนกร พึงฮัว

่ ้

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายชนะชัย แซ่อัง

้

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงนิยดา จางวาง ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงญาณิศา เตชะอัครทรัพย์ ๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงธัญชนก อยู่สุข

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๙๓ เด็กหญิงเบญจามาพร
มันเกิด

่

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงปาริชาติ อ้นแก้ว

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงพิมพ์ประภา ติเยาว์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงเพชรรัตน์ หอมมณี ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงพรพิมล เชาว์ฉลาด

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงสุกานดา จันทร์แสง

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงอัญมณี เจนชัย ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงธมน เจริญสิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงนันทิกา รุ่งเรือง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงปทมา แก้วสน

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงณัฐธยาน์ โกมลบุญฤทธิ

์

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ตังตน

้

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงภัสสร นิลพัฒน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงธาริณี เชิดแสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กหญิงพิชยนันท์ เจริญสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ปรีชาชาญ

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา แก้วไพบูลย์ ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงสุชารัตน์ กาญจนทวีโรจน์ ๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงเอมอร คนบุญ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๑๒
เด็กหญิงเกวลิน คำดี

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงเนตรชนก กลินขจร

่

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงธนัญญา พงเพา

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงศศิญาณี พึขุนทด

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงวริสรา ตัณฑะเตมีย์

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กชายนนทกร มีล้อม

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กชายกฤตบุญ ศรชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กชายเนติวุฒิ พรหมเมศ ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กชายนพดนัย อำไพ

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๒๑
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ช้างนิล
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงจันทัปปภา ผิวอ่อน ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๒๓
เด็กหญิงพิชญาดา เตโซ

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงกัลยากร สร้อยสุ่น

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงปนัดดา บุตรวัน

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กชายภาธร รุ่งสว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๒๗
เด็กชายติณห์ ทวีศรี

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๒๘
เด็กชายภานุวัฒน์ จุกกระแจะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ

์

โพธิเย็น

์

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายปรารวุฒิ ตันศิริ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงปนัดดา บุญคง

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๓๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ เหมเปา ๑๕//๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายชัยวัฒน์ เซ็งเครือ ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กชายปฐวีร์ โกมลบุญฤทธิ

์

๒๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๓๕
เด็กชายทรงอุดม กลันสุวรรณ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๓๖
เด็กหญิงพลอยพรรณ หุ้นเอียม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กหญิงศศิวิมล ราชกิจ

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กหญิงสุภัทรตา ภู่ห้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๓๙
เด็กหญิงลักษมน ทองลมูล

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงลลิตา โพธิงาม

์

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงปภินทิพย์ สันทอง ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กหญิงสุณีพร เนียมสุข

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กชายนภดล เซ็งเส็ง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ นนทารักษ์

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กชายชลธาร ชมเหิม

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กชายวัชรพล สมศรี

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๔๗
เด็กชายณวัฒน์ ขันนาค

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กชายราชศักดิ

์

ทรัพย์ทวีวรกุล
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงฐนิดา ห้วยหงษ์ทอง

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงอังจิมา นาภูรัตน์ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๕๑
เด็กชายจุฑาภัทร แมลงทับ

๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กชายนนทพัทธ์ สีดา ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กชายฉัตรปกรณ์ ชะเกตุ

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กชายธนาวุฒิ แก่นสำโรง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๑๕๕
เด็กชายศิริศักดิ

์

หยาดคำ
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๕๖
เด็กชายกิจจา กิจประเสริฐ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กหญิงกรองทอง เย็นใจ

๒๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๕๘
เด็กหญิงดารารัตน์ เหมมณี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กหญิงชัญญา อุปะเดีย

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงนารีพรรณ สุขทะใจ

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงวาสนา อัคราภิรมย์

๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กหญิงวรัชยา ต่วนเครือ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๖๓
นายปยะนันท์ ส่องพราย

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จันทา
๒๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กชายนนทวัฒน์ วดีศิริศักดิ

์

๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พลอยกระโทก ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กชายธนพล พิมพขันธ์ ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๖๘
นายธนพล กุลดี

๒๕/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กชายปรีติ ดาเปรม ๓/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๗๐
นายธนทัต แก้วกอง

๑๔/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เซียงหว่อง

่

๒๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๗๒
นายผดุงเกียรติ โกมาก

๒๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๗๓
นายวิทวัส รัตนธรรม

๒๔/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๗๔
เด็กชายณัฐกิตต์ เพ็งนำคำ

๒๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๗๕
นางสาวนพมาศ สุพลจิตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงปารินี เกิดฤทธิ

์

๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กชายไพสน สันทอง

๑๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๗๘
เด็กหญิงตินวรรณ รัศนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๗๙
เด็กหญิงณัฐกมล จงมีสุข

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงวีรดา เรืองศรี

๒๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงรัตนาพร บุตรใจ

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กชายจิรศักดิ

์

อินทรวิชะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๘๓
เด็กชายพีรภัทร นำใจดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กชายอนุรักษ์ ชัวเอ้

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงสุธาทิพย์ คล้ายเครือ

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กหญิงวรัญญา ปทมสัมพันธ์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๘๗
เด็กหญิงอนุสรา เอกฉัตร

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กชายภูมริน สระโอษฐ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กชายวีรภัทร รอดระบูรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๐ / ๒๗๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงวนิดา สุภาพงษ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงณัฐวดี รอดระบูรณ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงปภาวี วิชัยวงษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๙๓
เด็กชายณัฐุทธ คำยอด

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงชลดา ปนเดช

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๙๕
เด็กชายพลากร สตารุ่ง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กชายวรรณศักดิ

์

บ่อคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๙๗
เด็กชายยุทธศิลน์ อุ่นอบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๙๘
เด็กชายกฤษดา อึงไผ่

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๑๙๙
เด็กชายวีรภัทร โสดสงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กชายวิวัฒน์ กิวภาวัน

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงจิราวรรณ อยู่ผาสุข

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงไปรยา ชดช้อย

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงชนัญญา นามติง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงนิศาชล บินสุข

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงศิรภัสสร แซ่โก

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กชายกิตติธัช แก่นจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงพิระดา วรดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายพันธรัฐ อาจปกษา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายณัฐภูมิ ศรีมังกร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงวันวิสา ศรีลาจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กหญิงจีรนันท์ ขำเจริญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กชายรัชภูมิ สระโอษฐ

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๑๓ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
คำแก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กชายนวมินทร์ รจนากรณ์

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กชายธีรภัทร คำดี

๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กหญิงสุพรรษา เฮงฮะสุน

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงปุลนัตย์ อินสว่าง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เสลาหอม

๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เขาขลุง  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กชายไกรสร พารา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายจักรินทร์ งอกผล

๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ราตรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๒๒
เด็กชายทวีชัย คงแก้ว

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กชายธนพัฒน์ คำวัฒน์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายพีรพล วรภักดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๑ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๔๒๒๕
เด็กชายสรณ์ศิริ แปนมูล

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๒๖
เด็กหญิงจารุวรรณ กันวรชุน

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กหญิงวิมลณัฐ เผือกหนู

๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๒๘
เด็กชายกีรชาติ กันเกา

๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กชายกอบเดช บัวจันทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายวศิน ชวดสง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กชายอภินันท์ พิมพ์เก่า

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๓๒
เด็กชายธนกร นาคประสบสุข

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กชายสุริยา คล้ายอยู่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กชายภัทราวุธ โมลางาม

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กชายทวีชัย มีพรบูชา

๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงปวีณา เปลียนขำ

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กหญิงพลอยชมพู โตเอียม

่

๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงตรีสุคนธ์ คล้ายอยู่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงอารียา โตกลึง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงตรีสุคนธ์ สุริยะธรรม

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กหญิงขนิษฐา นวลบุญมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กหญิงชลธิชา เอียมหนู

่

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กหญิงวรกมล อ่อนสนิท

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กหญิงอังคณา อนุมอญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กหญิงนัชชา โชติสรง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กหญิงกนกกาญจน์ นิลอร่าม

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ ผาวันดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบแค มาบแค  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กหญิงสุกัญญา กาศเกษม

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)

สระตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กหญิงสุพัตรา กาศเกษม

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)

สระตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงเจนจิรา อิมโพธิ

่ ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)
สระตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงฐิดารัตน์ นวลคล้าย

๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)
สระตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กชายศักดิดา

์

อิมโพธิ

่ ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)

สระตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กชายศุภฤกต จินสิน

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)

สระตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงขวัญภิรมย์ สมงาม

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)
สระตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร ดีเหลือ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)
สระตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงนลินทิพย์ ปราบเสียง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)

สระตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กหญิงกนกวรรณ นาคะมา

๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)

สระตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กหญิงอุษา เกิดสวัสดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)
สระตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กหญิงพัชราภา มีเรียน

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)
สระตะโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงพิชนาถ วงศ์คต

๒๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)

สระตะโก  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กชายธีรภัทร แย้มศิริ ๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กชายธนภัทร พะณะงาม ๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กหญิงศิริพร แคไทยสงค์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงชลธิชา ดวงตา

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงจันจิรา มนตรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงมาลิษา เกิดสุข

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงกนกพร ประเสริฐจิตร

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กหญิงสุภารัตน์ ทองศรี

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ สิทธิพฤกษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงธนิดา ชมโลก

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงนิชาภา รวมทรัพย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงชนิดา หมากทะลาย

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงพัชรี ศรีโยนา

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายปรเมศวร์ อินทร์จันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๗๕
เด็กชายวันชนะ บุญสุด

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๗๖
เด็กชายธนภาคย์ ผ่องใส

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กชายตะวัน ศิลารักษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายจิรวัฒน์ อินทร์ปญญา

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๗๙
เด็กหญิงกนกวรรณ คำพ่วง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายนฐกร จันทรเวช

๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กหญิงเกศกนก คำวัตร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กหญิงณลิตรา สันตะกิจ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงมณฑกานต์ เผ่าพบสุข

๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๘๔
เด็กหญิงบุญสิตา เรืองฤทธิ

์

๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กชายศรายุทธ เกิดเทวา

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กหญิงพิพัชทร์ษา แจ่มจำรัส ๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๘๗
เด็กหญิงอาทิตติญา นกขุนทอง

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๘๘
เด็กหญิงกุลธิดา จันทรเวช

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงจีรนัน บัวขาว

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคา หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายกฤตธี จันแก่น

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๙๑
เด็กชายกฤษฎา ครุฑชา

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงกัลยา เกตุกาล

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงกิตติยาพร จินดารัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กหญิงขวัญทิพย์ แท่นทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๒๙๕
เด็กชายคณาวุฒิ พุทธา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๙๖
เด็กหญิงจีรนันท์ แท่นทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชืนหุ่น

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๙๘
เด็กชายธีภพ คชสิทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๒๙๙
เด็กชายธีรยุทธ ฤทธิเดช

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายนพดล แคะจู

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายพีรพล เรืองฤทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายภูวดี แย้มพ่วง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงวิภาดา โตเทียน

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงศศิประภา ม่วงไข่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายศิรภัทร ไชยมาลี

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายสมหมาย เซียงหวอง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงสุชิน ปราบไผ่

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงสุลีพร สังข์ชาวใต้

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายอัครินทร์ ก่อมขุนทด

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายอานนท์ อินบ้านยาง

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๑๑
เด็กหญิงแก้วตา เจียวพ่วง

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กหญิงแพรวพรรณ เสลาคุณ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กชายคณิศร จูเจริญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๑๔
เด็กชายจิรพนธ์ มลสอุม

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๑๕
เด็กหญิงณัฐนิกา ทำดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๑๖
เด็กชายพงศกร รุ่งฟา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กชายยศวฤทธิ

์

นำทรัพย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๑๘
เด็กชายรพีภัทร รางวัล

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กชายวันชนะ จำปาเปน

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงศศิประภา มีเรียน

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กชายศิวกร แสงอัคคี

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๒๒
เด็กชายศุภฤกษ์ พรสวัสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๒๓
นายสกล ศรีจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๒๔
นายเฉลิมพล ทองน้อย

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กชายกมล โพธิพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๒๖
เด็กชายไชยภัทร ตุ้มอ่อน

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๒๗
เด็กชายธนพงศ์ แย้มสรวลสุข

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๒๘
เด็กชายประสงค์ สินคง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กชายมานะ สุวรรณเวช

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๔ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กชายศุภณัฐ พาลี

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๓๑
เด็กชายสิรวิชญ์ ปานสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กชายอภิวิชญ์ จันทร์งาม

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๓๓
เด็กหญิงจารุวรรณ มีใย

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๓๔
เด็กหญิงทิฆัมพร ดีงาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๓๕
เด็กหญิงนภัสสร ปตพี

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กหญิงพรทิพย์ จีนจำรัส

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๓๗
เด็กหญิงศิริวรรณ คชสิทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กหญิงไอรดา พุทธา

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ม่วงไข่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายไชยวัฒน์ แตงตุ่น

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๔๑
เด็กชายธนวัฒน์ ปองสวย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กชายนิธิพัชญ์ เทียมจันทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กชายประพนธ์ สมเกษม

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กชายพีระพัฒน์ บุญศรีสะอาด

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๔๕
เด็กชายยศวริศ ทองดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๔๖
เด็กชายเริงชัย ศรีพนมวรรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กชายอมรเทพ บัวทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงจันทร์ธิมา เวชโช

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เกิดสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงปยะนุช ฉัตรทันท์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กหญิงสุจินันท์ สอนธนู

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงอรณิชา กลันเกิดผล

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๕๓
เด็กหญิงโอปอ กุลปญญาเลิศ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๕๔
นางสาวฐิติมา จันทมาศ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กชายเพชร์ตระกูล พุทธา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กชายอภินัทธ์ เปยชาติ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๕๗
เด็กชายนิวัฒน์ สังข์ชาวใต้

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๕๘
เด็กชายจิรภัทร สีนิล

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กชายภานุเดช บุญทัง

่

๕/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กชายณภัทร แฉ่งฉวี

๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กชายณัฐพงษ์ สำราญรืน

่

๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กหญิงปาลิดา วังมะนาว

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กชายออมทรัพย์ พุทธา

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สำราญรืน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน หนองหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๓๖๕
เด็กชายณรงค์ จันทร์ย้อย

๒๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๖๖
เด็กชายโชคชัย ทองสวัสดิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กชายปนมนัส ศรีสมญา

๑๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๖๘
เด็กชายฐิติพงศ์ ศรีสะอาด

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กชายภูริณัฐ มาแดง

๒๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายณัฐภัทร พันธุเดช

๒๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กชายศุกร์ธิกร สังข์จำรัส

๒๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๗๒
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เสมสัง

๐๘/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๗๓
เด็กหญิงโสรญา โตเอียม

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กหญิงปยพัชร เงินโม้

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๗๕
เด็กหญิงธนัญญา พุทธา

๑๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๗๖
เด็กหญิงสุชาวลี สร้อยแสง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงอารยา คนตรง

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๗๘ เด็กหญิงสมิตตานันทร์
อยู่เย็น

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๗๙
เด็กหญิงนฤมล บุตรธรรม

๑๐/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงพรศิริ พันธุ์รัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๘๑
เด็กชายธีรวัฒน์ ธรรมวิเศษ

๑๘/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๘๒
เด็กชายพงศธร นาเอก

๑๑/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงศศิภา ศรศิลป

๑๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กชายอนุสิทธิ

์

ศรศิลป
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๘๕
เด็กชายอภิชาติ โนนตาพันธ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๘๖
เด็กหญิงสิรินยา จำปาน้อย

๑๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กชายจิตรทวัส ศรีจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงสิริวรรณ ฟงสำเนียง

๑๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงสิริวิมล ฟงสำเนียง

๑๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กชายสราวุฒ ทวีบูรณ์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กชายสุริยะ จันทร์บัว

๐๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๙๒
เด็กชายสุกลวัฒน์ สุขสอาด

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๙๓
เด็กชายจีรศักดิ

์

ปล่องลม
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๙๔
เด็กชายใจ เมษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กหญิงปทมวรรณ ถินวิลัย

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๙๖
เด็กหญิงวรรณนิศา ยิมละมัย

้

๑๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๙๗
เด็กหญิงนิชาภา ธรรมวิเศษ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๙๘
เด็กชายพิชิตชัย ยิมถิน

้ ่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กหญิงศิรินยา ชูชีพ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงเหมียว -

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา วัดท่าผา  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๐๑
นางสาวยุทธ -

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา วัดท่าผา  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กหญิงมุกดา -

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา วัดท่าผา  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายวันเฉลิม ม่วงพิณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา วัดท่าผา  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงสาริน -

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา วัดท่าผา  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กหญิงวินดา -

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา วัดท่าผา  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงบัวสวรรค์ -

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา วัดท่าผา  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๐๗ เด็กหญิงแพรวพรรณราย

พลอยคง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา วัดท่าผา  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงวาสนา โชติพรมราช

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา วัดท่าผา  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายพิเชษฐ์ ฉิมพลี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา วัดท่าผา  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงมีนา พลบูรณ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา วัดท่าผา  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๑๑
เด็กชายปน -

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา วัดท่าผา  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๑๒
เด็กหญิงนันท์สินี ดอมพรหมมะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา วัดท่าผา  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กหญิงดลธกาญจน์ บุญประเสริฐ์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กชายอภิวัฒน์ ประภัสสร ๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๑๕ เด็กหญิงพลอยกาญจน์
ชูศรี

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๑๖
นายฐานันดร ติดหงิม

๑๓/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๑๗
นายนาคิม นิกาหลี

๓๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กชายสมชัย ทองดี

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๑๙
เด็กหญิงจิดาภา คล่องแคล่ว

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงจีรนันท์ โพธิคล้าย

์

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กหญิงอัมพิกา ชืนชมเรา

่

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ดอกแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๒๓
เด็กหญิงนภินประภา อิมเขียว

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๒๔
เด็กหญิงกันทิมา ฟกแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กหญิงศุภรัตน์ พุตติ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงฐิติมา สันตะกิจ

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๒๗
เด็กหญิงญาณิศา ช้อยเครือ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กหญิงวาสนา มันทัน

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงปยะดา พุทธฉันท์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กชายศิวา ทัพทวี

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๓๑
เด็กหญิงเอมอร แดงหาญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๓๒
เด็กหญิงณัฐนิชา ปานปอม

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พวงแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กหญิงจำรัสศรี บุญเปลียน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๔๓๕
เด็กชายรักเกียรติ จงทวีวุฒิ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กชายสุทธิรักษ์ อุ่นพิจิต

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายรักษกรณ์ ชูเลิศ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กชายชโรธร สาลี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กหญิงมดตะนอย -

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๔๐
นายชำนิ สีสอาด

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กชายชัยวุฒิ ต่ายแพ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๔๒
นายวราวุฒิ เหรียญงาม

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๔๓
เด็กชายธีรเทพ เชียงกา

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กชายภัทรพล สวนบำรุง

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงเกล็ดปลา -

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๔๖
เด็กหญิงยุพาพักตร์ บุญคุ้ม

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๔๗
เด็กหญิงณิชกานต์ ฝาเงิน

๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)
วัดปลักแรต  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กหญิงสุชาดา ศิริเพชรปราณี

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)
วัดปลักแรต  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กหญิงปริฉัตร แขดสันเทียะ

๒๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)

วัดปลักแรต  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายภูริพัฒน์ จันทร์อ่อน

๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)
วัดปลักแรต  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๕๑
เด็กหญิงอนิลทิตา ตาลเชือ

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)
วัดปลักแรต  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กหญิงอธิตญา อรุมชูตี

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)

วัดปลักแรต  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กหญิงปพิชญา แก้วชัยนันท์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)

วัดปลักแรต  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๕๔
เด็กหญิงจิวะลา บุญธรรม

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)
วัดปลักแรต  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๕๕
เด็กชายภูผา พันเปรม

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)
วัดปลักแรต  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กชายปริวัฒน์ เดชสิงห์โสภา

๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)
วัดปลักแรต  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงนิภาพร บำรุงทรัพย์ชัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)
วัดปลักแรต  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๕๘
เด็กหญิงวิจิตรา สุขช้อย

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)
วัดปลักแรต  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๕๙
เด็กหญิงอารียา จันดาเปรม

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)

วัดปลักแรต  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ ศุภะผ่องศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านโปง(วัดปลักแรด)
วัดปลักแรต  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงสุดา -

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิบัลลังก์

์

วัดโพธิบัลลังก์  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๖๒
เด็กชายบารมี -

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิบัลลังก์

์

วัดโพธิบัลลังก์  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๖๓
เด็กชายสุทธิพงษ์ โหมดแจ่ม

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิบัลลังก์

์

วัดโพธิบัลลังก์  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๖๔
เด็กหญิงอนุธิดา ดนัยรัมย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิบัลลังก์

์

วัดโพธิบัลลังก์  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กหญิงไพลิน มากมี

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิบัลลังก์

์

วัดโพธิบัลลังก์  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๖๖
เด็กหญิงอภิชญา อุดมผล

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิบัลลังก์

์

วัดโพธิบัลลังก์  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๖๗
เด็กหญิงอินทิรา แย้มโสภี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิบัลลังก์

์

วัดโพธิบัลลังก์  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กหญิงอาทิตยา มีพรบูชา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธิบัลลังก์

์

วัดโพธิบัลลังก์  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงทิพย์วรรณ เรือศรีจันทร์

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธิบัลลังก์

์

วัดโพธิบัลลังก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงสุทธิชา ชมพูจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๗๑
เด็กหญิงอิรวดี ยางงาม

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กหญิงอรวรรณ นุชเครือ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๗๓
เด็กหญิงจันทร์ทวี ใบรักษา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๗๔
เด็กชายสินมหัต คูวงศ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๗๕
เด็กชายสิทธิจา วังมะนาว

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กชายพศิน ชุบคำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๗๗
เด็กชายชิตพล แฝงฤทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๗๘
เด็กชายเดชะ เพ็ชทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กหญิงนฤมล เนียมทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กรดเครือ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กหญิงศิรประภา โพธิศิลา

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๘๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

กมสินธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กหญิงดรัลพร ฉัตรวีระวงศ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กหญิงอัจฉราพร จีนโต

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๘๕
เด็กหญิงชฎารัตน์ อินทรโอสถ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กชายสุเมธ ทองสง่า

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กชายบวรวิช บัวทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กหญิงสุพรรณษา โนศรี

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๘๙
เด็กชายปยวัฒน์ สุโคตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กชายพัชระ พลมีเดช

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๙๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เขียวผ่อง

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กหญิงธัญญมล เขียวผ่อง

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๙๓
เด็กชายเฉลิมเกียรติ

์

ปนป
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๙๔
เด็กชายเอกลักษณ์ ชัยนา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๙๕
เด็กหญิงกมลรัตน์ กลินมาก

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กชายนลธวัช สีหวาด

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงแก้วสุดา เพิมไธสง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๙๘
เด็กหญิงสุจิตตรา นำเงิน

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

รบ ๒๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กหญิงณัฐริกา วาสุ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงศรวณีย์ นำทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงจีรภาภรณ์ ยืนยง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงดวงแข ศรีสังวรณ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กชายธีรภัทร์ ชาติทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงนพรัตน์ ขำครุฑ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดลาดบัวขาว วัดลาดบัวขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๙ / ๒๗๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงภัทรวดี ตันโต

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงศลิษา สอนดา

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงกฤติยาณี มหาเมฆ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงวริษฐา พยอมหอม

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงอภิชญา ธิตะปญ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงจริยา สีลารักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กชายปารามี สาลีสี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๑๒
เด็กชายชัยวัฒน์ อุดมวิไลพร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๑๓
เด็กหญิงนภิสรา บุญแต่ง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กหญิงสุมาลี จันเพชร

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงสุภาพร เต็มเนือทอง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๑๖
เด็กหญิงชลธิชา สดสีจันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์แถม

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กชายเอก พม่า

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงศิรภัสสร ชัยลี

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายนัทธพงศ์ จันทร์ดี

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๒๑
เด็กชายสาธิต ลาดเมือง

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงชนัญธิดา ตุ้มเปาะ

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กชายธีรพงษ์ พุทธิชน

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๒๔
เด็กชายนรบดี สอนเจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๒๕
เด็กหญิงพิรดา ทองหีต

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๒๖
เด็กชายชัยวัฒน์ เชาว์เฉียบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กชายจักรพันธุ์ เอียมโยธา

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๒๘
เด็กชายกิตติภูมิ ปานณรงค์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๒๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ทองคำ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กชายธนากร นาคปาน

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงภัทรธิดา เครือเช้า

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๓๒
เด็กหญิงธมลวรรณ จำปาคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๓๓
เด็กหญิงวลีรัตน์ แสงรัศมีมรกต

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๓๔
เด็กชายคณิต ศรีทอง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กชายอภิศักดิ

์

อ่อนมัน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๓๖
เด็กหญิงจันทวรรณ สีสงสาร

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๓๗
เด็กชายถิรธนา ทองอ่อน

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๓๘
เด็กหญิงชมพูนุช ต้นมะลิ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กหญิงสุพินญา สีสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๐ / ๒๗๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงอภิสรา ทองดอนน้อย

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๔๑
เด็กหญิงอารยา แย้มสวน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กหญิงจารุวรรณ อ่อนมัน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๔๓
เด็กชายอันดามัน ต๊อดแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กชายกิตติภูมิ จ้อยนนท์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กชายธานากร มะลิวัลย์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กหญิงสุรีพร ยวดยาน

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๔๗
เด็กหญิงปณิตา วุฒิจันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กชายกิตติภูมิ สุขเนตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กหญิงสีนีนาฏ สวัสดิจาด

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงณปภา บุญมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๕๑
เด็กหญิงรินดา เรืองขยัน

๒๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กหญิงสุวรรณี ไกรวิจิตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดวงภักใต้

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กหญิงณัฐสุดา แก้วเขียว

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กชายพีรภัทร โรจนปาน

๐๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กหญิงภัทราพร สุขสำราญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กหญิงมนัสวรรณ อู่นิม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กหญิงจุติพร เพ็ชรรักษา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๕๙
เด็กหญิงสุพัฒตรา เรืองพยุงศักดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๖๐
นางสาวบัวชมพู แก้วชมภูนุช

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กชายกรรชัย สุวรรณะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงชานิตา ชัยวงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงณัฐณิชา วัดตาล

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วกองเงิน

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงพลอยพรรณ ไกรวิจิตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงเพลงพิณ ขวัญจิรา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กหญิงอัมพิฌา พุกหา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๖๘
เด็กชายภวินท์ กุตัน

๒๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กชายสรายุท ท่าผา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงภัณฑิรา บุญประเสริฐ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๗๑
เด็กหญิงมัชฌิมา มีคำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๗๒
เด็กชายพีระพล คชวีตี

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กชายมานะชัย สมใจนึก

๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กชายวิสา คนใหญ่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๑ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๕๗๕
เด็กหญิงชนิกานต์ สวัสดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๗๖
นางสาวพัด ทองดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กหญิงสุภาวดี ประภาศิริบุญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กชายนพวิทย์ ขอวรกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บริสุทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๘๐
นางสาวมนัสนันท์ หนูนันท์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กหญิงอนันยตา พรมเมือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๘๒
นายลภัส รูปสมศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๘๓
นางสาวปภัสรา จันจะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๘๔
นางสาวสุจันธรา พิมพิเศษ

๒๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๘๕
นางสาวสุธิดา ผินแสง

๐๙/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๘๖
เด็กหญิงพรพิมล คนผิวเกลียง

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินมณี

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กหญิงวิภาพร ปทิตพงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กหญิงปราณปรียา เฮงนิรันดร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แพงปอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กหญิงกนิษฐา ออมสิน

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กหญิงมลทิตา เซียงหลิว

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กหญิงประภาพร บัวทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๙๔
เด็กหญิงอภิชญา เวียงชัย

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กชายอรรถกร บรรจง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กหญิงพนิดา ลานนท์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กชายนครินทร์ อินธนู

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๙๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

รักพ่วง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กหญิงจิรนันท์ ตีหล้า ๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่
อ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงธีรนันท์ นิมนวล

่

๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่
อ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงสุพรรษา แสงโสด

๒๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่
อ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายพากเพียร น้อยมี

๒๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่
อ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กชายศุกลวัฒน์ อยู่ยัง

๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่
อ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สนนาค ๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่
อ้ออีเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงวราลักษณ์ ดีท้วม

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงพรธิชา เผือกนิม

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงพรณัชชา เนียมหอม

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายตู สอนชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ พิจารณ์จิตต์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๒ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุขน้อย
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๑๑
นางสาวดวงฤดี อังกินันท์ ๗/๗/๒๕๓๑ โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๑๒
นางสาวธัญลักษณ์ ผลอุดม

๑๗/๓/๒๕๒๒
โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๑๓
นางนงลักษณ์ กาญจนทอง ๕/๘/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๑๔
นางสาวนันท์นภัส พันธุวงศ์

๒๔/๘/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๑๕
นางสาวสร้อยสุณี บัวเบา

๒๕/๔/๒๕๒๘
โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๑๖
นางสิริทัศน์ ชำนาญกิจ

๑๖/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๑๗
นางสาวเบญจมาศ จิวานนท์

๒๗/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กชายพุฒิพันธ์ พูหลำ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กชายไกรวิทย์ กลันทิพย์

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายอภิวัชร์ อายุมัน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กชายเดชบดินทร์ แดงสร้อย

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๒๒
เด็กชายเอกพัชร์ ภูมอินทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กชายพงศธร หุ่นเครือ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงชรินรัตน์ ไชยลังกา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๒๕
เด็กชายปณิพัฒน์ ไชยเพ็ง

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๒๖
เด็กชายภัทรดนัย มีสุขสันต์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสร้อยฟา วัดขนอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กชายอานันท์ แปนหลง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กชายนิติภาส สุธาพจน์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๒๙
เด็กชายบุญรอด พวงมาลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กชายพีรยุทธ ครบเบ็ญจะ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๓๑
เด็กชายอลงกรณ์ รอดอินทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กชายเอกวัชร แหยมแจ่ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๓๓
เด็กหญิงกนกกร มีเรียน

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงชูติกาญจน์ วรรณกรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๓๕
เด็กหญิงจีรนันท์ เตอสุภาพ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงปรีญานุช ปลีฟก

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๓๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา บัวงาม

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๓๘
เด็กหญิงสิริญญา อนุมอญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กหญิงจิรภิญญา พันท้าว

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงจตุพร ฉิมพาลี

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๔๑
เด็กชายวสุพล น้อยเขย

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๔๒
เด็กชายวีรพัฒน์ ดวงจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายนาวิน ไม่มีนามสกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กชายอานนท์ คล้ายอยู่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๓ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๔๖๔๕
เด็กชายกฤติกร วชิรกุลกิติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กหญิงณัฐธวี สวนสวรรค์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กหญิงพิมพ์รฎา ศิริโต

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๔๘
เด็กชายนที อินท์นุ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๔๙
เด็กหญิงปยวรรณ ทองมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กชายธนทัต ก่อเกิด

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กชายวิชัย สิทธิกุล

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๕๒
เด็กหญิงญาณิศา ศรีพนมวัน

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กชายคุณากร ศรีคต

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กชายจินดา เสมคำ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กชายธนวัฒน์ สุขสถิต

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๕๖
เด็กชายธนาธิป พึงงาม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กชายวิทัญญ์ โกมลมุสิก

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กชายสิทธิพงศ์ ผันสืบ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงกัณฐิกา เอียมสำอางค์

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงจารุภา พูลเกษม

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กหญิงจีรนุช วันชะเอม

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กหญิงจอมขวัญ ปลีฟก

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กหญิงธิติมา เสมอำ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๖๔
เด็กหญิงศรัญญา ทองอินทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๖๕
เด็กหญิงสุนิตา สัสดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กหญิงพรพิมล ชินเวช

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กหญิงพัชรี ทุเครือ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กหญิงอริสา แข็งขัน

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๖๙
เด็กหญิงอาจรีย์ พัฒนโพธารักษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายนัฐวุฒิ จีนหลี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุญเรือง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๗๒
เด็กชายวรายุทธ อุเบกขจิตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๗๓
เด็กหญิงนันท์นภัส สัสดี

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ จีนหลี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เนียมราช
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๗๖
เด็กชายธีรพันธ์ พูลเกษม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กชายนรากร พากพรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กชายศักดา บุญสุด

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กชายสิรายุ รอดผล

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๔ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงจิระนันท์ กันวรชุน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงชลธิชา พึงแตง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กหญิงทิพยาภา มลีกัน

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีคต

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๘๔
เด็กหญิงมณฑิตา ปลัดสิงห์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๘๕
เด็กหญิงศิริพัฒน์ เกตุมณี

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กหญิงสุพิตรา อารีย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๘๗
เด็กหญิงอลันดา ขยันจิตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กหญิงอุมากร บุตรนำเพ็ชร

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กหญิงปรามภรณ์ ทองแท้

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงวัทนวิภา ก๋องบัวใหม่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กหญิงชลิตา จันทร์อินทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๙๒
เด็กชายปรเมษฐ ทองแท้

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยหา

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกทอง วัดโคกทอง  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กหญิงวันวิสา นิมนวล

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๙๕
เด็กหญิงปภาวดี ดาวเรือง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กหญิงภคินี อินทรวัตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กหญิงอนัญญา วงศ์ยะรา

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงภัทรวดี อินเหมรา

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๖๐/๔๖๙๙
เด็กชายธัญยธรณ์ สังข์เฟอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงชุติมา ฤทธิเดช

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงศศิวิมล กลินบัวแย้ม

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายศุภกร นิมนวล

่

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ มะลิวัลย์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายธันวา อิมสมบัติ

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ขำเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายธนพล รัศมีเจริญสุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายปานะ ตาวิน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปญญาประชานุกูล)
วัดชัยรัตน์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายปริวาส พึงพันธ์

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปญญาประชานุกูล)
วัดชัยรัตน์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กชายภูชิสส์ อยู่แพ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายอภิรักษ์ ปนฉาย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๑๑
เด็กชายอธิปพันธ์ อ่อนเทียง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กชายจิรายุ เพ็ชรเนียม

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กหญิงทิพยาภา หืออินทร์

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แก้วพฤกษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๕ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กหญิงสุธาสินี สมหวัง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กชายปฏิวัติ นุเจิน

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กหญิงสุนิสา ดอนพรหมมะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ จีนจำรัส

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กหญิงวรรณิษา ศรีสดสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๒๐
นางสาวชไมพร แพรจิตร์

๐๔/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๒๑
นางลมัย พุฒเครือ

๐๑/๐๑/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๒๒
นางวราภรณ์ ปานเหลือง

๑๖/๐๗/๒๕๓๙

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๒๓
นางวราภรณ์ อยู่ประเสริฐ

๑๙/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๒๔
นางสาวสุภาพร ทองคำ

๒๗/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กชายจรูญ แม้นเจริญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ วัดเฉลิมอาสน์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๒๖
เด็กหญิงธนัชชา พวงสด

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ วัดเฉลิมอาสน์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กหญิงพนิดา นุ้ยสาย

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ วัดเฉลิมอาสน์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๒๘
เด็กหญิงพรหมพร โกมลหิรัญ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ วัดเฉลิมอาสน์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กหญิงจิราพัชร อ้อยแก่

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ วัดเฉลิมอาสน์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงโย พม่า

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กหญิงชมพู่ พม่า

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กชายณัฐพล จันทร์ดา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายอภิรักษ์ ไท้สุน

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๓๔
เด็กชายธนกร พรหมชาติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กชายนวมิตร คีรีวัน

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กชายระพีพัฒน์ แซ่ฉัว

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กชายนันทวัฒน์ ดีวิหก

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๓๘
เด็กชายดิศรณ์ อินทร์วัตร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กหญิงอริสา ไทรทองพัฒนะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงศศิกาญจน์ จันทร์โคตร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงภัชราพร ปานโศก

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงนันทิชา สุวรรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กหญิงภัทรธิดา แซ่ลิม

้

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงชนม์ชนก สิงห์โสม

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงบัวลอย ไพรอุดมทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๔๖
เด็กหญิงพิมลญาณ์ ศิริผล

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๔๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขแจ่ม

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กชายนพกร คุ้งลึงค์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กชายศุภกร สมบุญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๖ / ๒๗๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ศรีสุวรรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๕๑
เด็กชายเจษฎา เพ็งเลา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ลาไป

๑๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๕๓
เด็กชายกรกฤต ใหญ่สันเทียะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กชายกรวิชญ์ ทองมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กชายกริชฎา ภู่ระหงษ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กชายกฤศ วรรธนะดิษฐ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๕๗
เด็กชายกฤษฎา วรรณบวร

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กชายกษิดิษ สระสม

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กชายกิตติพงษ์ นกเล็ก

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายกุลธวัช ชุนเกษา

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๖๑
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ภู่ระหงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กชายจักรพันธ์ สวนสำราญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กชายจิรพงษ์ โภคา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายจิรวัฒน์ อ่วมสะอาด

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กชายจิรเดช แสงพวง

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กชายเจริญเดช ชัยศักดานุกูล

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กชายชัชพงศ์ เรืองศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กชายชาญนรงค์ งามดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๖๙
เด็กชายไชยวัฒน์ อินทร์จันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายญาณวิทย์ เทวา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กชายฐาพล ทองนพ

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กชายฐิติพงค์ วิโรจน์ธนกิจ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๗๓
เด็กชายฐิติวุฒิ กลินขจร

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กชายณัฐชานนท์ สิงห์ทองทราย

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กชายณัฐภัทร มะนะงาม

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กชายเดชาธร จิตรธรรมพงศ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กชายธนกร พึงแสงโชติช่วง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กชายธนธรณ์ เผือกศรีพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กชายธนธรณ์ ศรีผง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กชายธนธิษณ์ ศุภกาญจนากร

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กชายธนพนธ์ ชันทองคำ

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กชายธนภรณ์ หอมสินธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กชายธนภัทร คุ้มสอาด

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กชายธนภูมิ

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กชายธนวัฒน์ นันทปรีชา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กชายธนวัฒน์ เพ็งเหล็ง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กชายธนสิทธิ

์

คลำมณี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กชายธนัญชัย ชิตชูตระกูล

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กชายธนานพ สมคง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายธรากร เร่งรุด

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กชายธีรนันท์ คำนุ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กชายธีรพล รอดทองสุข

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กชายธีรพัฒน์ จุ้ยเจริญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กชายธีรเมธ จุลปาน

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กชายธีรเมธ ประขันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กชายนภัทร ประดับแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กชายนเรทร มีโชค

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กชายนฤนารท นิลบดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กชายนฤบดินทร์ แอตาล

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายนิติกร ทาแกง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๐๑ เด็กชายปรัชญาลักษณ์
จีระ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายปริพัฒน์ มนุษย์ชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายปรีดา จุเฉย

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กชายปณณวัฒน์ โสทะจันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายปารเมศ พักตร์ผ่อง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายพงศกร อัจฉริยะวิทย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายพงศธร ชินอักษร

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กชายพงศธร สินจิราธรกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กชายพงศภัค แผวตะคุ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กชายพงษ์นรินทร์ บุญปองชีพ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กชายพงษ์มาศ เจริญจันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๑๒
เด็กชายพลภัคดิ

์

หน่อพรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๑๓
เด็กชายพัชรพงค์ กองพารา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กชายพัชระ เพชรกุล

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กชายพิชุตม์ แก้วดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๑๖
เด็กชายพิชาภพ ปญญาเปรือง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กชายพิสณฑ์ หมีปา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กชายพีรพัฒน์ กระจ่างแจ่ม

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กชายพีรพัฒน์ กลัดเกตุ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กชายพีระพงศ์ พลศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๒๑
เด็กชายภัชรกร ทองมอญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กชายภาณุพงศ์ พ่วงอยู่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๒๓
เด็กชายภาดล อุไรศิริ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๒๔
เด็กชายภูชิช เหรียญไกร

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๒๕
เด็กชายภูธนิทธิ

์

ลิมมะ

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กชายภูริ โพล้งละ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๒๗
เด็กชายมกรา เอียมขำ

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๒๘
เด็กชายรพีภัทร ตู้อ้น

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๒๙
เด็กชายระพีพัฒน์ ผักโปก

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กชายรัชภูมิ ศรีบุปผา

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๓๑
เด็กชายรัตธพงษ์ หมืนอินทร์

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๓๒
เด็กชายราเมศว์

ศุภสกุลอาภาพิบูล ๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๓๓
เด็กชายวงศกร ศรีบุบผา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กชายวทัญู วิลัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๓๕
เด็กชายวรรณรัตน์ ทองราย

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๓๖
เด็กชายวริทธิ

์

จันทร์ปลอด
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๓๗
เด็กชายวีรกร เปรมชาติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๓๘
เด็กชายศรรตยา นาคเกษม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๓๙
เด็กชายศรุต ถมมะสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กชายศศิฏฐ์ อยู่พูล

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๔๑
เด็กชายสรสิทธิ

์

ปนแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กชายสหรัถ ชืนใจ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๔๓
เด็กชายสหวัฒน์ พรมมิโย

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๔๔
เด็กชายสิระวิชญ์ พรพิทักษ์พงศ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๔๕
เด็กชายอภิวัฒน์ คลำจีน

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๔๖
เด็กชายอัครพล ไวเหาะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๔๗
เด็กชายอิทธิพล พะเวก

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๔๘
เด็กชายอิสระพงษ์ เกตุมณี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๔๙
เด็กชายเอกภพ บุญปลอด

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กหญิงกมลวรรณ โชติชูทิพย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๕๑
เด็กหญิงกัญจนพร หนูนัน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๕๒
เด็กหญิงกัญชนก ร่มโพรีย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๕๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทิพย์สังวาลย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา นนทสุต

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๘๕๕
เด็กหญิงเขมจิรา ศรีรัตนะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๕๖
เด็กหญิงจิราพร จ่าฮัว

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กหญิงจิราพร ตาปสนันทน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๕๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ จำเหล่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๕๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองดอนยอด

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงเจนจิรา สุวรรณ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กหญิงชญาณี ดวงจันทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๖๒
เด็กหญิงชนัญชิดา ปานสุวรรณ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๖๓
เด็กหญิงชนากานต์ ประภัสสร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๖๔
เด็กหญิงชมพูเนกข์ จำเมือง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงชมมาศ เทียงบุญถึง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๖๖
เด็กหญิงชลิดา คุโณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๖๗
เด็กหญิงชาลิสา ศรีนวล

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กหญิงชาลิสา สุธาพจน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กหญิงชุติมณฑน์ เชยชม

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงชุติมณฑ์ มะลิพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๗๑
เด็กหญิงช่อผกา ชานาง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๗๒
เด็กหญิงฐานิกา คำนุช

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กหญิงฐานิดา เกตุเตียน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๗๔
เด็กหญิงฐิตารัตน์ อรชร

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๗๕
เด็กหญิงณัชชา จะเซิน

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๗๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ปวนหลำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กหญิงณัฐธยาน์ รินสันเทียะ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๗๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๗๙
เด็กหญิงณัฐธิดา สอนศิลป

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กหญิงดวงพร บุมี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กหญิงทาธิชา ชานุ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๘๒
เด็กหญิงเทวิกา ผลอุดม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๘๓
เด็กหญิงธนัญญา ชืนบุญมา

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๘๔
เด็กหญิงธัญพร เพ็งหนองโพธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๘๕
เด็กหญิงธีรนาฏ จันทรวงศ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๘๖
เด็กหญิงนภัสสร มีปน

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๘๗
เด็กหญิงนวพร ทรายงาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๘๘
เด็กหญิงนวลจันทร์ นิชี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กหญิงนันทิดา พุทธศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๐ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงนำทิพย์ มุกดา

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๙๑
เด็กหญิงปณิชา ชุนเกษา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๙๒
เด็กหญิงปนัฐดา นกเสวก

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๙๓
เด็กหญิงปนิศรา คุ้มบือ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๙๔
เด็กหญิงปพิชญา สงวนชาติ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๙๕
เด็กหญิงปภาวรินท์ มาชู

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๙๖
เด็กหญิงปรางทอง เข็มทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๙๗
เด็กหญิงปราชญ์ชญา วรรณชาติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๙๘
เด็กหญิงปราณัตฐา เเซ่เจีย

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๘๙๙
เด็กหญิงปริฉัตร นุเจิน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงปวริศา จุ้ยเจริญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ ชูศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงปวารณา โพชนิกร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงปญญพัฒน์ โดดเครือ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กหญิงปทมาพร หลุกกูล

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงปาริฉัตร ศิริโต

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงปาริชาติ สอนฮัว

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงปุญธนา มะลิ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงเปรมยุตา ราชกิจ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กหญิงไปรยา บุหงาแดง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กหญิงพนิตพร เปยเกตุ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กหญิงพรปวีณ์ อิงเพชร

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กหญิงพรพรรณ ปุณกะบุตร

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๑๓
เด็กหญิงพรพิมล กุลแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๑๔
เด็กหญิงพลาธิป เครือมา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กหญิงพิชญาวรรณ นำพาย

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กหญิงพิมพรรณ ชุ่มจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๑๗
เด็กหญิงภรณีนิภา ศรีสังข์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กหญิงภัคค์วรีย์ มาด้วง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๑๙
เด็กหญิงภีรพร รักหาญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กหญิงมนัสวี น้อยเจริญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๒๑
เด็กหญิงโยลดา เงินโสภา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๒๒
เด็กหญิงรักษ์ดี พวงทรัพย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๒๓
เด็กหญิงรัชนัน เต็มชืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กหญิงรัชนี ว้านสมบูรณ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๑ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๙๒๕
เด็กหญิงรัฐชยากร กระบิลสิงห์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๒๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสงขาน

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๒๗
เด็กหญิงรุ่งนภา สงนาค

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๒๘
เด็กหญิงลลิดา ทรัพย์ผุด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๒๙
เด็กหญิงวนัชพร รอดปอน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงวรัทยา ่อ่อมฤทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงวิภาดา นิยมทัศน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๓๒
เด็กหญิงศรัณยา สืบเอียม

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๓๓
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ชินอักษร

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กหญิงศศิกานต์ ผลอุดม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๓๕
เด็กหญิงศศิชา โสภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๓๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ ขุนเครือ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๓๗
เด็กหญิงศุภมาส มีส่ง

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๓๘
เด็กหญิงศุภิสรา มงคลเกตุ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กหญิงโศภนิษฐ์ คงสอน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงสมิตานัน ช่วยสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๔๑
เด็กหญิงสิรดา ครุธทรัพย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๔๒
เด็กหญิงสุจิตรา ใจหวัง

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๔๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองปลาด

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๔๔
เด็กหญิงสุธิดา สอนศักดา

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๔๕
เด็กหญิงสุภัสสร น่วมทนงค์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๔๖
เด็กหญิงสุมินตา กลันขำ

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๔๗
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ยะภักดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๔๘
เด็กหญิงอภิชญา สามพันห่วง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๔๙
เด็กหญิงอภิสรา ภูฆัง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ หกเมฆ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กหญิงอมรวดี บุญเทศ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๕๒
เด็กหญิงอรจิรา สมัครราษฎร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๕๓
เด็กหญิงอรปรียา ญาติกลาง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กหญิงอรพรรณ เพาะปลูก

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงอลิสา เรืองฤกษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๕๖
เด็กหญิงอังสิภรณ์ อาชิก

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๕๗
เด็กหญิงอัญชลี วงศ์แก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงอาทิตยา ธรรมพร้อย

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงอาฑิตยา นาคหนุน

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงอารียา ขวัญหลี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๖๑
เด็กหญิงอินทิรา นิมนวล

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงอินทุกร ฮกยินดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๖๓
นายกรวิชญ์ สิงคะสะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๖๔
นายเกียรติศักดิ

์

ดิษฐปาน
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๖๕
นายจักรรินทร์ ถาวรศักดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๖๖
เด็กชายจักรี โภคา

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๖๗
เด็กชายจารุกิตติ

์

ตะละศักดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๖๘
เด็กชายนันณพงศ์ สิริพงศ์กร

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๖๙
นายณัชพงษ์ เกรอต

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๗๐
นายณัฐกานต์ โชว์ปญญา

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๗๑
นายดนุรุจน์ แสงเทศ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๗๒
เด็กชายตรีดนัย สุพาลี

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๗๓
เด็กชายถิรวัฒน์ เทพนู

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๗๔
นายธนทร คันทะมูล

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๗๕
เด็กชายธนทัต ฤทธิลำเลิศ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๗๖
นายธนวิทย์ คำดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๗๗
นายธนศักดิ

์

เหลนปก
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๗๘
นายธเนศวร เทพสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๗๙
นายธรรมนูญ สิงหรัตน์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๘๐
นายธิติวุฒิ สระทองอ้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๘๑
นายธิติวุฒิ โอดแพ่ง

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๘๒
นายนฤพล เกิดวงษ์พรหมณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๘๓
เด็กชายปติวัชร์ ทองขาว

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๘๔
นายคณพศ เรืองฤทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กชายพัทธโรจน์ นิธิภูวรัศมิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กชายพิศิษฐ จูงใจ

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๘๗
เด็กชายพิษณุ เอียมแจง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๘๘
เด็กชายพีรนพ เลิศศรีนภาพร

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๘๙
นายภาณุพงศ์ คำเกิด

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กชายมาฆะ สิงคะสะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๙๑
นายรังสิมันตุ์ เนียมหลาง

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๙๒
นายวรพล สีดา

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๙๓
เด็กชายวีรภัทร เหมสี

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๙๔
นายวีรยุทธ ศักดิเกษมวงศ์

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๔๙๙๕
นายศุภกฤษณ์ สืบนิพนธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๙๖
นายสหรัฐ

แก้วงามประเสริฐ
๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กชายสหฤทธิ

์

จันทรเวช
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๙๘
นายสิทธิกร คลำประเสริฐ

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๔๙๙๙
นายสุภชัย นฤพรพงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๐๐
นายสุภณัฐ วัตตะยา

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๐๑
นายสุรวุฒิ กลีบสัตบุตร

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๐๒
นายอธิพัฒน์ จงประดับชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๐๓
นายอภิรักษ์ จิรวัฒนผล

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กชายอภิวัชร์ คำมี

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๐๕
นายอภิวิชญ์ วงทองเหลือ

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๐๖
นายเอกศักดิ

์

วงศ์แก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๐๗
นางสาวกัลย์สุดา ชิญวงศ์ท้วม

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงขวัญศิริ มังประสิทธิ

่ ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กหญิงจิรพร ทับตุ้ม

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๑๐
นางสาวชรินธร ฟองจางวาง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงชิติพัทธ์ บุญประสพ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๑๒
นางสาวณัชพร โหละบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงณัฐทิรา เทวา

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๑๔
นางสาวธัญรักษ์ ภูมิอักโข

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๑๕
นางสาวกฤติญา พันธ์สุข

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กหญิงบุษยมาศ ศรีวิจิตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองกลัน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา ศตศักดิธนะชัย

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๑๙
นางสาวพิมพ์ลภัส ร่มโพรีย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๒๐
นางสาวพิมพ์ลภัส ศิลาโรจน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๒๑
นางสาวพิมฤดี จูจ้อย

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงรินลดา เงินโสภา

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงสุพัฒชา จันดา

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กชายธราดล ดอนจิวไพร

๋

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๒๕
นายธีรภัทร์ อ่อนศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กชายปกสกนธ์ สกิมงาม

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๒๗
นายปยเพชร แก้วคำเขียว

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๒๘
นายเมธี อบมาลี

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๒๙
นายรัชพล สร้อยสยัมภู

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๔ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๐๓๐
นายวัฒนพงศ์ มะโนวัฒนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ปอกตัง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กหญิงชนาพร เพ็ชรนิล

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๓๓
นางสาวเมธาวี อุ่นมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงวาสิตา ฉิมอ่อง

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กหญิงสุพิญยา พวงทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๓๖
นางสาวอภิชญา ชมพารา

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กหญิงกรกนก ชังเหยียว

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กหญิงกันยารัตน์ พูลเกษม

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กหญิงกุลธิดา ศรีอรุณ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กชายขจรยศ อ้นพันธ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กชายจารุพงศ์ ยอดเสาดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กหญิงจารุรัตน์ กิงแก้ว

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กหญิงจิริญญา ช่อฟาสง่างาม

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายชกรณ์ บูชา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กชายชนเดช มาตรศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายชลสิทธิ

์

สุดสงวน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายชวณัฐ พูนะกูล

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายชิติพัทธ์ สีอูดทาพาน

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กชายไชยา พิมพ์โดด

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงฐิติพร คงสัน

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วใส

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กชายณัฐวุฒิ เต้าซุ้น

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ไตรชมพูนรินท์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายธนภัทร เจริญผล

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายธีระพงศ์ ทองคำเจริญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กชายนริพัฒน์ จำเหล่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายปญญา วรรณจักร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงปาริชาต สุขพินิจ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กหญิงปยมน พอใจ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายพงศภัค ศรีวิชัย

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ วุฒิชัยวัฒน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กชายพีรภัทร์ แซ่จู

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กชายพีรวัตร แซ่จู

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายภัทรพล ชัวเอ้

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กชายภูธเนศ จีนสุกร

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายภูริภัทร ดีสุข

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กชายมงคล ศรีมูล

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

คำมา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กชายวรพจน์ ยงอยู่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงวันวิสาข์ บัวศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กชายวีรพล งาทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายศุภทรชัย เชียงคำ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายสุรวิชญ์ อุ่นเรือน

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กหญิงกนิษฐา คำตา

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายก้องภพ ครูร่งโรจน์รัตน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายคุณากร จันทร์ใหม่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กหญิงจณิสตา บุษหมัน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา กระต่ายทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กชายจิตกร มันจันทร์

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงจีระนันท์ คำเอือย

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงฐิติมา วงศ์ราช

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กชายณรงค์ นิยมทัศน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

หัดรัดไชย
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กชายทนงศักดิ

์

ยิมสท้าน

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กชายทักษ์ดนัย ช้อยชด

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กชายธนกานต์ ลิมเซ็ง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายธนิต ลีกาลัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายธีรภัทร นาดวง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กชายนพดล นวมอารีย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายนิธิ จันทร์ศิริ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กชายบุญเรือง เข็มกลัด

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงปนัดดา เชียงกา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายปริญญา บุญเงิน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กหญิงปริญญา อยู่ศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กชายพัขรพล เพียรกิจสกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ เฟองบริบูรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายภาณุพงศ์ เซียงเจ้น

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กชายภาณุพงษ์ จันเพ็ชร์

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงเมธาวี เต้าน้อย

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กชายรพีภัทร วงษ์แก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กชายวงศ์วริศ มักสิลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายศักดา พลดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กชายศุภณัฐ ทรัพย์เงิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กชายสิทธิชัย ตังศักดานุกูล

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กชายสิทธิชัย พัฒเย็น

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายสิทธิพงศ์ เอียวคุ่ย

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กหญิงสุพรรณิกา พยัพสินธ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กชายสุภัค มาทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กชายสุภิเดช มาลีรักษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงอภิชา กณะโกมล

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๑๑
เด็กชายอัครชัย ฮุ้ยเวง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๑๒
เด็กชายอัมรินทร์ สกุลศรีสร้อยฟา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๑๓
เด็กหญิงอิงทิรา ปุยทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กหญิงอินทร์ทิรา เปลียนสี

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๑๕
เด็กชายชัชวาล บุญทัศไทย

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๑๖
เด็กชายธนวัฒน์ จีนแฉ่ง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๑๗
เด็กชายพลวัตร กระต่ายทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กชายภูมิภัทร์ ภมรสูตร

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๑๙
เด็กชายชัยตรี กาญจนะ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ ประวัติพร

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๒๑
เด็กชายศัทธาวุฒิ เรืองขษาปณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กชายสรวิชญ์ รุกเครือ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๒๓
เด็กหญิงทักษิณา คงสุวรรณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๒๔
เด็กชายตะวัน อยู่ไว

๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๒๕
เด็กชายนราวิชญ์ เพาะบุญ

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กหญิงพีรดา คล้ายสมบูรณ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๒๗
เด็กชายเจษฎา ราหุรักษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๒๘
เด็กชายสุเมธ บำเรอจิตร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๒๙
เด็กชายอดิศร วงศ์ราช

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กชายธีระพัฒน์ ใจเทียงแท้

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๓๑
เด็กหญิงพนิดา ทิพเวช

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๓๒
เด็กหญิงณัฐกมล สุภาพ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๓๓
เด็กหญิงธิญาดา คลำมณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กชายณัฐนนท์ ศรีอรุณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๑๓๕
เด็กชายนครินทร์ บุญชู

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๓๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สืบติภา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กชายสุทธิพงศ์ รุ่งสว่าง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๓๘
เด็กชายอาทิตย์ คงวัตร

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๓๙
เด็กชายเอกรัฐ ผิวคราม

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทรัพย์ประมูล

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๔๑
เด็กหญิงพลอยชมพู กลันทิพย์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๔๒
เด็กหญิงวรรณภา มณีกัญย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๔๓
เด็กหญิงสุชาดา ศรีบุบผา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๔๔
เด็กชายกรรณชัย สัจสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาคจันท์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๔๖
เด็กชายชัยพล เจริญกมลรัตน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๔๗
เด็กชายญานิล สำราญอยู่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กชายณัฐพากย์ เอียมแก้ว

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กชายนพัตธร สำราญอยู่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กชายนันทวัฒน์ เฟองไกรศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๕๑
เด็กชายพัทธนันท์ เสลาลักษณ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๕๒
เด็กชายวีราทร สวัสดิเวทิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กชายศิรศักดิ

์

ศรีศศิธร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๕๔
เด็กหญิงณิชาวีร์ บุญมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๕๕
เด็กหญิงบุญยานุช บัวเบา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๕๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ สำราญอยู่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๕๗
เด็กหญิงปรียานุช อำพรพงศ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๕๘
เด็กหญิงเปมนีย์ เล็นวารีย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๕๙
เด็กหญิงอริษา คำหล้า

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กชายกิตติธร เปยะภิรมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กชายกิตตินันท์ อ๊อกเกลียง

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๖๒
เด็กชายชุมพล สุพรธรรม

๑๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๖๓
เด็กชายนรวีร์ ไชยดำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๖๔
เด็กชายนิรุทธ์ แซ่บ้อง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๖๕
เด็กชายมงคล เอิ่ยมสุองค์

ี

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๖๖
เด็กชายวีระชัย เรณุศิลป

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๖๗
เด็กชายสรศักดิ

์

จำปา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๖๘
เด็กชายอานุภาพบุญ เชิดชู

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๖๙
เด็กหญิงจิรวรรณ วงษ์อัยรา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๘ / ๒๗๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงไพลิน เหลือมมงคล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๗๑
เด็กหญิงสิราวรรณ วงศ์เนตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๗๒
เด็กหญิงสุชาดา แจ่มแจ้ง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๗๓
เด็กหญิงอริสา กระต่ายทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๗๔
เด็กชายเฉลิมชัย นับประดิษฐ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๗๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ แซ่ลิม

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๗๖
เด็กหญิงณิศรา อาจปกษา

๐๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๗๗
เด็กหญิงวีระภา สกุลปรีดา

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๗๘
เด็กหญิงสุภาพร พวงจีน

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๗๙
เด็กชายตะวันฉาย แหลมสุวรรณกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กชายนพรัตน์ โฉมทับ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๘๑
เด็กชายพชรพล ทับยาง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๘๒
เด็กชายวันชัย เรียนจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๘๓
เด็กหญิงกนกพร พึงเสือ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๘๔
เด็กหญิงประภาภรณ์ ประทุมไชย

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๘๕
เด็กชายราชานนท์ เกียรติวิทยาสกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๘๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ฮู้ตราทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๘๗
เด็กหญิงจุฑามาศ โนทายะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กชายทักษ์ดนัย ไชยแสง

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๘๙
เด็กชายจรูญ ศรีชมพู

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กชายชนาธิป หลุยแสง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๙๑
เด็กชายชาญณรงค์ คุ้มญาติ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๙๒
เด็กหญิงวรรณฤดี ชะเกตุ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๙๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ทองมอญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๙๔
เด็กชายธีระกานต์ ครุฑดำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๙๕
เด็กชายพัฒนะ กิตติวัฒน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กชายอธิพงศ์ ศรีไทย

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๙๗
เด็กชายกัณตชาติ ศรีสะอาด

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๙๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แย้มเกตุ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๑๙๙
เด็กชายสิทธิพงศ์ นิมอิม

่ ่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กชายศิลา ศรีสาครสุข

๐๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงอนิตยา โนรีสมบัติ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กชายอภิชน เนียมงาม

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๐๓
นายภูรินท์ ศรีสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงสุภัทรา วงศ์โพธิศิล

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔๙ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงจุฑามาศ โชติอธิพงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กชายธนพล โพธิฤทธิ

์ ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงรพีพร พึงเปลียน

่ ่

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กชายทรงวุฒิ แก้วจันทร์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กชายธนพัฒน์ กองแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๑๑
เด็กชายพสธร สุทธิ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๑๒
เด็กชายวรายุส์ ปานณรงค์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๑๓
เด็กหญิงจิราภา นาคเกษม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๑๔
เด็กหญิงชลลดา นิมนวล

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๑๕
เด็กหญิงณัชชา นิยมเอียม

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๑๖
เด็กหญิงณัฐฐาพร กันนะ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๑๗
เด็กหญิงนภสร แสงเจริญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๑๘
เด็กหญิงเปรมกมล แก้วกุญชร

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๑๙
เด็กหญิงศิวพร คำม่วง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงอณัฐชา ประทานสกุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๒๑
เด็กหญิงอภิญญา ไชยจันทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๒๒
เด็กหญิงอิรวดี พันธุเกิด

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กหญิงอุมาภรณ์ สอนดี

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๒๔
เด็กหญิงบะหมี

่

ต่างด้าว
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๒๕
เด็กชายนเรศ อังศุโชติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๒๖
เด็กหญิงอาทิตยา ภิญโญทรัพย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๒๗
เด็กหญิงนีรภา ทุบะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๒๘
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เย็นนพคุณ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๒๙
เด็กชายกิตติเดข อุ่นให้ผล

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายคุณภัท คงจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ทองสาด
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๓๒
เด็กชายณัฐกร จันทร์กล่อม

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๓๓
เด็กชายณัฐพงษ์ชัย ขลิบเพ็ง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๓๔
เด็กชายทีฆายุ เคมาชัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๓๕
เด็กชายวรัญชัย ลิมทอง

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๓๖
เด็กชายสิทธาดา สืบสมุทร

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๓๗
เด็กชายสิรภัทร นิมนวล

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๓๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีชุ่ม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๓๙
เด็กชายอภินันท์ อันพันธุ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๐ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กหญิงนาตาชา บุญมา

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๔๑
เด็กหญิงนิสารักษ์ แซ่ลิม

้

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๔๒
เด็กหญิงปาริตา กินนารี

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๔๓
เด็กหญิงโยษิตา แก้วบุญธรรม

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๔๔
เด็กหญิงสุกฤตา ถมยา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๔๕
เด็กหญิงสุพัตรา เมือบสี

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๔๖
เด็กหญิงอภัชญา อ้นปรางค์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๔๗
เด็กหญิงอรวรรณ อ้นปรางค์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๔๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก

ชาวมงคลพิพัฒน์ ๐๒/๐๒/๒๕๕๐
วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๔๙
เด็กชายภัทรพล เตียกำลังงาม

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กชายนฤพนธ์ ปยะมาพานิช

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๕๑
เด็กชายธนาวุฒิ วงค์แก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๕๒
เด็กชายจิรวัฒน์ โยธากิจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๕๓
เด็กชายสุภัทร บุญยัง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๕๔
เด็กชายกิตติธัช ขลิบเพ็ง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๕๕
เด็กหญิงอนันทร์พร ขลิบเพ็ง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๕๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ง้อมเขียว

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๕๗
เด็กหญิงสุเมตตา แก้วกุญชร

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๕๘
เด็กหญิงสุญาดา จีนสกุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๕๙
เด็กชายธนัญชัย ทิมคล้าย

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กชายรามิล หนูอุดม

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๖๑
เด็กชายสิทธิเดช กินนรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๖๒
เด็กชายรพีภัทร นิลขาว

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๖๓
เด็กชายวันชัย พิมพรม

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๖๔
เด็กหญิงสุรีย์พร หมวดนุ่ม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๖๕
เด็กหญิงพีรนุช จันทรังษี

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๖๖
เด็กหญิงมัลลิกา ภูมมาจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๖๗
เด็กหญิงอาริตา บัวจึน

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ จงสกุล

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๖๙
เด็กชายนฤเบศ บัวเบา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กชายกิตติพงษ์ เสนีวงศ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๗๑
เด็กชายจิรวัฒน์ อ่อนมาก

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๗๒
เด็กหญิงอาทิตยา ม่วงย้อย

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๗๓
เด็กหญิงอรวี พูลผล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กหญิงชลิตา คุโณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๑ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๒๗๕
เด็กหญิงศิริพร สุขดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๗๖
เด็กหญิงหทัยชนก สืบประเสริฐ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กชายเอกวัส โพธิประสิทธิ

์ ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

วัดโชค โชค  

รบ ๒๔๖๐/๕๒๗๘
เด็กชายหนึง

่

-
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๗๙
เด็กชายศุภชัย -

๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงจำปสี -

๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กหญิงปาลิน -

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๘๒
เด็กชายวิริษฐ์ ปนแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๘๓
เด็กชายสุภโชค คำชู

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๘๔
เด็กชายธนากร อินทร์ภมร

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๘๕
เด็กชายศุภมิตร เปลาเล

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๘๖
เด็กหญิงอรจิรา เกลียวกัน

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๘๗
เด็กหญิงอธิชา คูยิงรัตน์

่

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๘๘
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ นิลเศษ

๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กหญิงกันยารัตน์ ช้างฉาว

๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงธิติรัตน์ หอมสุด

๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๙๑
เด็กหญิงกัญญารักษ์ คำสอน

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๙๒
เด็กหญิงสุกัญญา แสงสุวรรณ

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงลลนา คุยขำ

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๙๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เกียรติศิริ

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๙๕
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สันหน่าย
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๙๖
เด็กหญิงสุภัสสร เพชรสิงห์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กหญิงชลิดา เจียดชาติ

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๙๘
เด็กหญิงพิชชาพร ราษฎร์พุทธสอน

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๒๙๙
เด็กชายแท็ค -

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กชายสุรพงศ์ แก้วจีน

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายณัฐพล หนูน้อย

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กชายวรภัทร วิลาวัลย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กชายปยะพงษ์ ตำลึงทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กชายธนพงษ์ เต๊นฉ่อย

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กชายธนกร สืบเนียม

๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กหญิงวีรภัทรา เกตุแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงเขมิสกา สลีวงศ์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กชายกฤษดา รักพุก

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กชายธนกร อาชญาวรบุตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กชายอมรเทพ ลิมคาง

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๓๑๑
เด็กชายรุ่งโรจน์ กลอยประโคน

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๓๑๒
เด็กชายเมธัส ผิวงาม

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๓๑๓
เด็กชายชัยนคร สุขภาวุฒิ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๓๑๔
นางสาวภัทษวรรณ

เกียรติบุญญาฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๓๑๕
นายสรวิศ สุวรรณนาค

๒๕/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๓๑๖
นางสาวอรพิณ เจริญสุข

๑๑/๑๑/๒๕๑๙
โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๕๓๑๗
เด็กหญิงวรรณวิสา สีนกทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๑๘
เด็กชายกฤษณ์ ฉายแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๑๙
เด็กชายคุณานนท์ สัมฤทธิสุขโชค

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กชายชัยมงคล อินทร์ปญญา

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๒๑
เด็กชายธรรมรัตน์ โตไร่

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๒๒
เด็กชายยุทธนา เจริญสวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๒๓
เด็กชายศักดิศิลป

์

รืนทรัพย์

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๒๔
เด็กชายปติภัทร พุ่มต้นวงศ์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๒๕
เด็กหญิงกีรตินันทน์ ขจรเวช

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๒๖
เด็กหญิงจันทิมา บุญแสงเงิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๒๗
เด็กหญิงจันทิมา อินทร์ปญญา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๒๘
เด็กหญิงชุติมา ศาลา

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๒๙
เด็กหญิงณัฐพร ฉายคลุ้ม

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงพิสชา บุญสม

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๓๑
เด็กหญิงพิชชาพร พุ่มนิล

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๓๒
เด็กหญิงภาสินี แซ่จู

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๓๓
เด็กหญิงสุพิชญา อินทรทรง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๓๔
เด็กชายธนพล อ้นพันธ์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๓๕
เด็กชายตรีวิทย์ ผึงผาย

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๓๖
เด็กชายธนบดี แสงพัว

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๓๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ผลดี

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๓๘
เด็กชายวรรณศิน แก้วเขียว

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๓๙
เด็กชายชนกันต์ ศรีพรหม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กชายดีแทค

ไม่ทราบนามสกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๔๑
เด็กหญิงชนิดา มังกรสุวรรณ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๔๒
เด็กหญิงปภาดา

ไม่ทราบนามสกุล ๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๔๓
เด็กหญิงปาริฉัตร ด้วงสุด

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๔๔
เด็กหญิงพรผกา สิทธิแสงชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๓๔๕
เด็กหญิงอรัณญา มีศิริ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๔๖
เด็กหญิงวาสนา ฐานะรุ่งอุดม

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๔๗
เด็กชายก้องภพ พูนจีน

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๔๘
เด็กชายจักริน ศรีแดง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๔๙
เด็กหญิงสุนิสา เจตน์ตะพุก

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงอภิญญา ภูมิยศดี

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๕๑
เด็กชายปญจพล เขียวทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๕๒
เด็กหญิงชลธิชา เจริญรักษา

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๕๓
เด็กชายอนุภาส กมเครือ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๕๔
เด็กชายศราวิน แสงเคลือบ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๕๕
เด็กหญิงธิติมา บัวคลี

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๕๖
เด็กชายปริพล บัวคลี

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๕๗
เด็กหญิงรัตนากร แนบโชค

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๕๘
เด็กชายตติพัฒน์ -

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๕๙
เด็กชายวริทธิ

์

จังพานิช

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กชายนฤสร สุวรรณมาโจ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๖๑
เด็กชายเกลิกชัย ใบเนียม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๖๒
เด็กหญิงเกศสุดา วรรณบวร

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๖๓
เด็กชายฆณศัพท์ บัวทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๖๔
เด็กชายศาสตรา สวัสดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๖๕
เด็กชายกนกพล พลอยเพชร

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๖๖
เด็กชายกิจจวัฒน์ เกิดฤทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๖๗
เด็กชายปณณวัตร กุศลเปยมสุข

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๖๘
เด็กชายปณณวัฒน์ โสภา

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๖๙
เด็กชายรัฐภูมิ เกิดฤทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กชายวีรวัฒน์ อบมาลี

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๗๑
เด็กชายอมรชัย เพ็ชรเกิด

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๗๒
เด็กหญิงปนัดดา มีแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๗๓
เด็กหญิงมลฤดี ทิพย์รัตนมงคล

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๗๔
เด็กหญิงภิญญดา แก้ววิลัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กชายดนัย

ไม่ทราบนามสกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๗๖
เด็กชายปณชัย ศรีเจริญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๗๗
เด็กชายศรัญู นุอาจารี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๗๘
เด็กชายพีระพล ขีระนี

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๗๙
เด็กชายวรากร แสงชัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๔ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงปรัชญา เจริญทรัพย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๘๑
เด็กหญิงวิภาดา ลำเลิศ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๘๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กึงไกร

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๘๓
เด็กชายสาริน บุญนอก

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๘๔
เด็กหญิงแตงโม ทองดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๘๕
เด็กชายศรายุทธ แสงเคลือบ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๘๖
เด็กหญิงปยนุช เทียนทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๘๗
เด็กหญิงธนพร ดีคำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๘๘
เด็กชายณัฐพัชญ์ คุณธรณ์วรกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๘๙
เด็กชายพีรพัฒน์ เจ๊ะวัง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงธนภรณ์ ภูบาล

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๙๑
เด็กชายภราดร เหลาพรม

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๙๒
เด็กชายอาทิตย์ เย็นทะทา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๙๓
เด็กชายชัชวาล ทองเอียม

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กชายฐิติพงศ์ สุทวีวิวัฒน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๙๕
เด็กชายอานนท์ ปอมโอชา

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๙๖
เด็กหญิงพิมชนก น้อยหลุบเลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๙๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกิดฤทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กหญิงอลิชา หนูแดง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๓๙๙
เด็กหญิงวรวรรณ จุ้ยวัน

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กหญิงมานิตา เตชะระ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กชายภัทรกร ชาโชติ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กชายกล้าหาญ ศรวัฒนา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงภีรพัฒตร์ ใจพูนผล

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงสริพร ทาโส

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กชายอภิรักษ์ วรภักดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กชายสุรชัย เทียนหอม

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กชายวิชญะ ลิมมะ

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กชายปรีดา เปยกคำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กชายปญจพล อ้นพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ย้อยดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๑๑
เด็กชายณัฐพล จวอรรถ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๑๒
เด็กชายชนนันท์ เพือนจันทร์

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๑๓
เด็กหญิงสุปรียา สุธาพจน์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๑๔ เด็กหญิงแพรวภาวรรณ
ออสูงเนิน

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๔๑๕
เด็กหญิงชนาภา นุ้ยเย็น

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๑๖
เด็กชายรุ่งเรือง ล้อมวงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)

วัดจอมปราสาท  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กชายชัยวัฒน์ สุขเจริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)

วัดจอมปราสาท  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๑๘
เด็กหญิงขวัญฤดี สีนวล

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)

วัดจอมปราสาท  

รบ ๒๔๖๐/๕๔๑๙
เด็กชายวสุธร แท่งทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กชายอภิชิต ปนยารชุน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กชายณัฏฐวัตร แคโอชา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๒๒
เด็กชายพรพิพัฒน์ ธรรมลังกา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๒๓
เด็กชายณฐนนท์ สุนทร

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๒๔
เด็กชายศุภกร จังโส

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๒๕
เด็กชายพีรพงศ์ รามัญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๒๖
เด็กชายสหวัฒน์ เกศเกษม

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๒๗
เด็กชายกานท์พิพัฒ วงค์ประเสริฐ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๒๘
เด็กชายธนวัฒน์ ขำเจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๒๙
เด็กชายกัญจน์ณัฏฐ์ บุญประเทือง

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กชายภูชิต ศรีสุข

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๓๑
เด็กชายภัคคุณเก้า แสนสุขบุญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๓๒
เด็กหญิงพรรษชล สมสิบ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กหญิงวิมลพรรณ อำสุด

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๓๔
เด็กหญิงปุญญิศา ธันยพรเปยมสุข

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๓๕
เด็กหญิงมลธิรา คำตะเพ็ชร

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กหญิงณัชชารีย์ ตังพัฒนพันธุ์

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กหญิงพิริญา สีอูดทาพาน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๓๘
เด็กหญิงณัฐริกา สิทธิกูล

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๓๙
เด็กหญิงฐานิสสรา อาจรักษา

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กหญิงบุศยาฎา คุณธรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กหญิงอาภัสรา ชม ภูนุช

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๔๒
เด็กหญิงณัฐชา ทองดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๔๓
เด็กหญิงวุฒิพร วงค์สิทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๔๔
เด็กหญิงปริชาติ ชลธารโยธิน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กชายพิสัณฑ์ พิริยอารีกุล

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๔๖
เด็กชายณัฏฐกร คำฮัว

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กชายพีรวุฒิ เพ็ชรพูล

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๔๘
เด็กชายกฤติธี นำทรง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กชายกิตติธัช นำทรง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กชายณัฐดนัย ประสาทสาร

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๕๑
เด็กชายนวพงษ์ คำทรัพย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กชายนันทวัฒน์ ชูเลาตระกูล

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๕๓
เด็กชายธีรภัทร์ เรืองเทศ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๕๔
เด็กชายเจษฎา หลวงภักดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๕๕
เด็กชายปกรณ์ อินมณี

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๕๖
เด็กชายณัฐศาสตร์ รักบุญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๕๗
เด็กชายวีรภัทร แดงรุณ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๕๘
เด็กหญิงกัญวรา สาคร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๕๙
เด็กหญิงธัญกร สุคลธา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงบัณฑิตา เกิดช้าง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๖๑
เด็กหญิงพิมพา อินทรสุวรรณ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๖๒
เด็กหญิงนิชานันท์ คล้อยสวาสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๖๓
เด็กหญิงภทรพรรณ ชินณบดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๖๔
เด็กหญิงอรวรรณ กลันทิพย์

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๖๕
เด็กหญิงภัททิยา แสนมหาเกษม

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๖๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ เขียวเปลือง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๖๗
เด็กหญิงอพิรญา จังพานิช

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๖๘
เด็กชายณฐพล ไวเรืองศิริพงศ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๖๙
เด็กชายวงศกร สังข์แก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กชายสุทธิเดช แก้วสา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๗๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

เสียงเพราะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๗๒
เด็กชายธีรภัทร เนียมสังข์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๗๓
เด็กชายนิติธร พุ่มเกษม

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๗๔
เด็กชายธนวัฒน์ แผ้วสวัสดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๗๕
เด็กชายสมาวรรธน์ บุตร์ศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๗๖
เด็กชายบดินทร์ เพ็งเลา

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๗๗
เด็กชายจิรวัฒน์ แสงจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๗๘
เด็กชายพงศภัค คำขำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๗๙
เด็กชายจิรวัฒน์ ศรประสิทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กชายธนธรณ์ บานชืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๘๑
เด็กชายวาฑิต แก้วทวี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๘๒
เด็กชายกันตวุฒิ สุคม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ นกยุงทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๘๔
เด็กชายศุภชัย แก้วศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๔๘๕
เด็กหญิงจิตาภา คงสิน

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๘๖
เด็กหญิงกมลชนก เตชนันท์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๘๗
เด็กหญิงธารทิพย์ ตระกรุดแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๘๘
เด็กหญิงวิไลวรรณ พรหมมา

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๘๙
เด็กหญิงฤติมา คงสิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กหญิงลภัสฐวดี ปุยใจดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๙๑
เด็กหญิงธนัญธร ปูหงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๙๒
เด็กหญิงธารินี

เหลืองวานิชเจริญ ๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๙๓
เด็กหญิงหทัยนภัส นิมศรี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๙๔
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์ใหญ่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๙๕
เด็กหญิงพัชราภา คำเขียว

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๙๖
เด็กหญิงกนิษฐา บุรัตน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๙๗ เด็กหญิงประกรายทิพย์
โอบอ้อม

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๙๘
เด็กชายทีปกร ลิมเซ็ง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๔๙๙
เด็กชายกิตติพัตฒน์ สิงห์สุขใส

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กชายจักรพงศ์ สหกูล

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กชายพัทธพล โพธิ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายนิติภัฒน์ มหิมา

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กชายอชิตพล อ้นพันธ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กชายกิตติ ลีเจริญ

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กชายธนโชติ โหมงโก้

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กชายรัตนโชติ ภู่หัสดร

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กหญิงณัชชา พูลสุวรรณ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กหญิงสุกัญญา โกแสง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กหญิงณัฏฐิกา ทองมี

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โพธิธรรม

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๑๑
เด็กหญิงชัชชญา คนรำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๑๒
เด็กหญิงพัชรวรรณ แก้วใส่เงิน

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๑๓
เด็กหญิงอังคณา หว่างกลาง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๑๔
เด็กหญิงภิญญดา ธรรมศร

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๑๕
เด็กหญิงกุลธิดา แซ่โล้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๑๖
เด็กหญิงสุวพัชชา ผิวงาม

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๑๗
เด็กชายธีรวัฒน์ ดีวิหก

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๑๘
เด็กชายปยพนธ์ บุญสวัสดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๑๙
เด็กชายอติรุษ มุระญาติ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กชายเมธาวี ขุนด้วง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๒๑
เด็กชายณัฐดนัย วงษ์ส อาด

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๒๒
เด็กชายณัฐพงษ์ วัธยา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๒๓
เด็กชายฐิติพงศ์ ยาศิริ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๒๔
เด็กชายทัตเทพ เสือโถ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๒๕
เด็กชายธนวัฒน์ สิริวัฒนเดชา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๒๖
เด็กชายธนภัทร มนัสสา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๒๗
เด็กหญิงนันทิยา สาระภิรมย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๒๘
เด็กหญิงจุฑามาศ สีมาวงค์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๒๙
เด็กหญิงอทิตติยา ชันโลน

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์อุบ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๓๑
เด็กหญิงจิราพัชร โมใหญ่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๓๒
เด็กชายศรธนา โพธาวัน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๓๓
เด็กหญิงนวลสิริ รอดวงค์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๓๔
เด็กชายทินภัทร น้อยสวาท

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๓๕
เด็กชายไกรราช บุญรอด

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๓๖
เด็กชายปยวัฒน์ แก้วสายทับ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๓๗
เด็กชายภานุพงศ์ ขุนด้วง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๓๘
เด็กชายภานุวัฒน์ คำเสียง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๓๙
เด็กชายปฐพล แก้ววงษา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กชายบูรพา สินคง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๔๑
เด็กหญิงจิตตาภัทร์ ขำละม้าย

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๔๒
เด็กหญิงชุตินันท์ มีจันเพ็ชร์

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๔๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ คล้อยสวาท

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๔๔
เด็กหญิงรักษิณา ร่มไทร

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๔๕
เด็กหญิงศศิประภา ลิสอน

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๔๖
เด็กหญิงกมลภัทร เลียงพฤกษา

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๔๗
เด็กหญิงนุชนารถ มีนิล

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๔๘
เด็กหญิงดวงกมล บุญปลอด

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๔๙
เด็กชายธีรณัฐ จันทวงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กหญิงพิมพ์พิศา จันทรดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๕๑
เด็กชายพรพิพัฒน์ จีนคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๕๒
เด็กชายธนิศร์ อินทร

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๕๓
เด็กชายธนพนธ์ เทพรักษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๕๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ชังเกตุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๕๕๕
เด็กหญิงณัฐณิชา เตียงเกตุ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๕๖
เด็กหญิงพจธิชา เรือนงาม

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๕๗
เด็กชายวายุ เบ็ญจะชาติ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๕๘
เด็กหญิงศิริพร กันเขียน

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๕๙
เด็กหญิงฟาใส ลักษณิยานนท์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กชายรัฐภูมิ ขุนประเสริฐ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๖๑
เด็กหญิงชลลดา เท่าเทียม

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๖๒
เด็กชายสรศักดิ

์

โกมลกิติศักดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๖๓
เด็กชายศิวกร กวยทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๖๔
เด็กชายสุรพงษ์ เจริญทรัพย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๖๕
เด็กหญิงณัฐฐาพร เกษมราษฎร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๖๖
เด็กชายภาสกร หมัดเลขา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๖๗
เด็กชายวิชญะ กระจาย

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๖๘
เด็กชายกรภัทร์ รืนจิตต์

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๖๙
เด็กชายสรสิช สุวรรณอุดมลาภ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงชนม์นิภา เนียมสร้อย

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๗๑
เด็กชายบัณฑิต พูลเดช

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๗๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน จันทวัฒน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๗๓ เด็กชายทรัพย์ประสิทธิ

์

อ้นพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๗๔
เด็กหญิงเจนสิตา วัดแช่ม

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๗๕
เด็กหญิงกุลณัฐ ปรีเปรม

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๗๖
เด็กชายปยพงษ์ มหาพงษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๗๗
เด็กชายศิลายุทธ สินศาสตร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๗๘
เด็กชายนรินทร์รัตน์ เย็นใจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๗๙
เด็กชายภาณุรัตน์ เย็นใจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงอภัสรา พัดไสว

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๘๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ยังจัน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๘๒
เด็กหญิงอินท์ชลิตา พยายาม

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๘๓
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ปาลียะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๘๔
เด็กชายณัฐฐินันท์ จุลปาน

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๘๕
เด็กหญิงชาลินี น้อยมณี

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๘๖
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์ หนูพรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๘๗
เด็กหญิงสุมิตรา พิชิตชัยวัฒนกุล

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๘๘
เด็กชายนาธาน เทศเรือง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๘๙
เด็กชายปณชัย ขุมสุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๐ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กชายซินเหยียน กู้

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๙๑
เด็กชายภาณุพัฒน์ อินทร์ชัยญะ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ชานุ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๙๓
เด็กหญิงบัญฑิตา พจน์สุวรรณ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๙๔
เด็กชายกฤษพัฒน์ มาตทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๙๕
เด็กชายกิตตินันท์ กลันทิพย์

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๙๖
เด็กชายปยวัฒน์ บุญเกตุ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๙๗
เด็กชายคุณาธร ตันกำเนิด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๙๘
เด็กหญิงสุนิสา สกุลพอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๕๙๙
เด็กหญิงภัทรภรณ์ กูดเพตรา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กหญิงศศิรดา ปติยาภรณ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงจันทร์วลัย สมประสงค์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กชายพิรันธร หมวดนุ่ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กหญิงสุธาทิพย์ แซ่ใช้

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กชายชนิสร สังข์ถม

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กชายธนธรณ์ รอดคำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายอิสริยยศ กุลจิตติอภิญญา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กชายวรพงศ์ ภู่ยินดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงคณาทิพย์ บุญมี

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กชายยุทธนา จิตภักดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กชายอัศนัย จบศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๑๑
เด็กชายธราธร จันเกษม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๑๒
เด็กชายธนดล หมีปา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๑๓
นางกมลวรรณ เกิดสุข

๐๑/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๑๔
นางสาวน้องนุช เฟองไกรศรี

๒๓/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๑๕
นายวรัท บุญเย็น

๒๙/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๑๖
นายสายน เกิดสุข

๐๑/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๑๗
นางอรพรรณ เพ็งเหมือน

๑๖/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๑๘
นางสาวอารดา ปรักมานนท์

๒๖/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๔๖๐/๕๖๑๙
เด็กหญิงนารินทร อินบาง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กชายวรยศ มณีแจ่ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๒๑
เด็กชายปริญญา แจ้งแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๒๒
เด็กชายปกรณ์ บุญช้าง

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๒๓
เด็กชายพิเชษฐไชย ม่วงทวี

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๒๔
เด็กชายสรณัฐ เล็กธนู

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๑ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๖๒๕
เด็กชายศุภวิชญ์ คุ้มภัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๒๖
เด็กชายอนันต์ จันทร์ดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๒๗
เด็กหญิงเกวลิน สมัครสยาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๒๘
เด็กหญิงชนภัทร แถมสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๒๙
เด็กหญิงจินตนา วงศ์ยะรา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กหญิงฐิติมา สีเขียว

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๓๑
เด็กหญิงธนพร แย้มสุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๓๒
เด็กหญิงภัคพิชา นุชพงษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๓๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ โพธิพันธ์

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๓๔
เด็กหญิงทิพย์มณฑา มุสิกวัต

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๓๕
เด็กหญิงสิริพิชช์ ประดิษฐ์เกตุ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๓๖
เด็กหญิงสุกัญญา ชุนเกษา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๓๗
เด็กหญิงสุกัญญา สวัสดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๓๘
เด็กหญิงศรัณย์พร เทพสังข์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๓๙
เด็กหญิงอาริยนา บุญช้าง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กหญิงอุบลวรรณ ยนพันธ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๔๑
เด็กชายธีร์จุฑา ภูมีศิลป

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามชัย วัดสนามชัย  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๔๒
นายเฉลิมพล สีดำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๔๓
นายฐาปกร จุลอักษร

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๔๔
นายทศพร เสียงลือชา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๔๕
นายพัชรพล สอนดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๔๖
นายพรหมสุนทร คมสาระภา

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๔๗
นายอาม หงษ์ษากาญนจ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๔๘
นายฉัตรชัย ตระกรุดแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๔๙
นายธนวันต์ ขำคล้าย

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๕๐
นายธาดา ปงเมืองเหล็ก

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๕๑
นายนพดล ถาวรสุข

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๕๒
นายพรชัย บุญรอด

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๕๓
นายอนิรุต แซ่เล้า

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๕๔
นายอินทัช มุระญาติ

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๕๕
นายคณิศร ศิลปศร

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๕๖
นายธนกร บุญพิทักษ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๕๗
นายธนเดช แก้วเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๕๘
นายศตวรรษ ชินเวซ

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๕๙
นายสรายุทธ์ ฉิมใหญ่

๑๖/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๖๖๐
นายบดินทร์เดช สุขสว่าง

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๖๑
นายพิชิตชัย แน่นอุดร

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๖๒
นายศศิวงค์ วิบูลย์โสภณ

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๖๓
นายสุรวุฒิ วรลาภมงคล

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๖๔
นายจิรายุ อู๋สัมถะ

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๖๕
นายนัฐฐาพงศ์ โพธาประสิทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๖๖
นายบุรินทร์ สังพลาบ

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๖๗
นายอภิสิทธิ

์

ชิตเครือ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๖๘
นายอัครวรรษ จุระเตา

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๖๙
นายกฤษณะ คำเทศ

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๗๐
นายจิรายุส ธรรมจง

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๗๑
นายธนภณ รพิพรอาภา

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๗๒
นายยงยุทธ์ เกาสังข์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๗๓
นายปวริศ ทับสน

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๗๔
นายพงศธร ยังฉิม

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๗๕
นายภัคพล หน่อพรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๗๖
นายกิตติพงค์ สหกูล

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๗๗
นายธนชัย ศิริสม

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๗๘
นายศรราม คุ้มเจริญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๗๙
นายจักรกฤษ เสมวิลัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๘๐
นายสิทธิกร สิงห์ทองทัศน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๘๑
นายสุภชัย มงกุฏกูล

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๘๒
นายสมชาย ศรีวัง

๑๐/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๘๓
นางสาวหทัยภัทร บุญสม

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๘๔
นางสาวประภาวดี เครือพลับ

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๘๕
นางสาววันนา -

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๘๖
นางสาวนิพาพร จันทร์อุปถัมป

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๘๗
นางสาวมัจฉา คำฮ้อ

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๘๘
นางสาววัชราภรณ์ พิจิตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๘๙
นางสาสิริญากร กระบิลสิงห์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๙๐
นางสาวกัญยาณี แลสันกลาง

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๙๑
นางสาวณัฐสุดา จินดาวัลณ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๙๒
นางสาววรรณา ชนินทร์รณรงค์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๙๓
นายภีรภัทร์ พลรมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๙๔
นายกฤษฏิ

์

พูลทรัพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๖๙๕
นายพีรพัฒน์ แปนหลง

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๙๖
นางสาวเอมวลี แซ่ท้าว

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๙๗
นางสาวปรารถนา สมใจรุ่งโรจน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๙๘
นางสาวสุธารทอง ภิรมย์ชม

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๖๙๙
นายสิทธิชัย วงศ์วันดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๐๐
นางสาวกมลศิริ มุกดา

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๐๑
นางสาวชัญญานุช ทองเกิด

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๐๒
นางสาวเดือน แซธง

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๐๓
นางสาวสโรชา ชูชาติ

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๐๔
นางสาวเคเคอู -

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๐๕
นายจักรกฤษ์ บุญมา

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๐๖
นางสาวจันทร์ธิมา คุโบ๊ะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๐๗
นางสาวจารุณี กัวฟู

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๐๘
นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์อุปถัมภ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๐๙
นายชาคร ทุคล้าย

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๑๐
นางสาวนภสร วงษ์ทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๑๑
เด็กชายธนพนต์ แหยมแจ่ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๑๒
เด็กชายธีรภัทร สระคำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๑๓
เด็กชายประสิทธิ

์

ราษี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๑๔
เด็กชายเสกสรรค์ เตียเย้

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๑๕
เด็กหญิงธัญญ่า ม่วงงาม

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๑๖
เด็กชายกันธีร์ ปลีฟก

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๑๗
เด็กชายชาญณรงค์ เอียมศิริ

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๑๘
เด็กชายตรัยรัตน์ นพเก้า

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๑๙
เด็กชายธนทัต อารมย์ดี

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กชายวีระศักดิ

์

ปงมี
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๒๑
เด็กชายสิทธิโชค

พรามณ์ประเสริฐ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๒๒
เด็กชายศุภัทร ผึงรวง

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๒๓
เด็กชายเอกบดินทร์ สินพิทักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๒๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปลาดรัมย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๒๕
เด็กหญิงกุลนันท์ ชินเวช

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๒๖
เด็กหญิงณัชชา สุดนคร

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๒๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ ทองสิทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๒๘
เด็กหญิงสุชานัน ตันประสิทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ นิชาชาติ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๔ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมสอาด

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๓๑
เด็กชายถนัดกิจ ประทุมรัตน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๓๒
เด็กชายธนกฤต เมืองประเทศ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๓๓
เด็กชายธีรกร จีนตุ้ม

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๓๔
เด็กชายพิพัฒน์ ทัพเหว่า

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๓๕
เด็กชายศุภกร เกษรหอม

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๓๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

นรสิงห์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๓๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มุมมาลา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๓๘
เด็กหญิงจิราพร จีนขาวขำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๓๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นิตโย

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงซารีน่า วรรณกรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๔๑
เด็กหญิงณิชาน์นัน เจริญสุข

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๔๒
เด็กหญิงนริศรา สร้อยศรีเกตุ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๔๓
เด็กหญิงประภาพร วินเหมือน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๔๔
เด็กหญิงรุ่งนภา รอดคำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๔๕
เด็กหญิงโศณัฐฐา ชมภูนุช

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๔๖
เด็กชายภูรินทร์ มุมมาลา

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๔๗
เด็กหญิงวรรณวิสา พจน์เกษม

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๔๘
เด็กชายสามารถ ปยะประภากุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๔๙
เด็กชายธีรชาติ โพธิงาม

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กชายรัชภูมิ เรืองวงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๕๑
เด็กชายวิชญะ สุธา

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๕๒
เด็กหญิงสโรชา กลินสวาสดิ

่ ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๕๓
เด็กหญิงวาสนา จันน้อย

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๕๔
เด็กชายญาณวัฒน์ บุญเสริม

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๕๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปานเรือง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๕๖
เด็กหญิงกุลณัฐ จงฉิม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๕๗
เด็กชายกิตติธเนตร คุณธร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๕๘
เด็กหญิงชาลิสา คล้ายโพธิสี

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๕๙
เด็กหญิงสิริพัชร คล้ายอยู่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กหญิงปรียานุช แดงเลิศ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๖๑
เด็กชายวันเฉลิม ขอนามใหม่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๖๒
เด็กชายธนบูรณ์ ดวงจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๖๓
เด็กชายอนันตชัย ทรัพย์แย้ม

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๖๔
เด็กชายกิตติพงศ์ วงค์แก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๗๖๕
เด็กชายพรชัย หลวงทิพย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๖๖
เด็กชายสหวัฒน์ สวนชูโต

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๖๗
เด็กชายจิรภัทร ขนเม่น

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๖๘
เด็กหญิงชลดา หุ่นแสน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๖๙
เด็กหญิงจีรนันท์ สุขเกษม

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กหญิงณัฐพร ยอดแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๗๑
เด็กหญิงสิรินทิพย์ พุ่มฉายา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน วัดศรีประชุมชน  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๗๒
เด็กหญิงปาหุไณย พลัวลาว

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๗๓
เด็กหญิงมนัสพัฒน์ เพ็งจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๗๔
เด็กชายณัฐวิธาน แม้นชน

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๗๕
เด็กหญิงธนวรรณ ศิริองอาจ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๗๖
เด็กหญิงศศิประภา จงเจตร

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๗๗
นางสาวนิสารัตน์ คงมัน

่

๙/๑๒/๒๕๒๙
โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๗๘
นางสาวบุษยา แปนหลง ๔/๔/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๗๙
นางบุสบา วงศ์ยะรา ๘/๑๐/๒๕๐๗ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๘๐
นางปณัชช์ฐิตา พวงแก้ว

๒๙/๑/๒๕๒๒
โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๘๑
นางพรทิพย์ อิมศิลป

่

๒๗/๓/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๘๒
นางสมบูรณ์ ศิริจำปา ๘/๒/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๘๓
นางสุพัตรา สร้อยนำ

๒๘/๗/๒๕๑๕
โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๘๔
เด็กหญิงจิราภา พูลเกษม

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๘๕
เด็กหญิงอาริยา ไพร่พล

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๘๖
เด็กหญิงกาญจนา เสืองาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๘๗
เด็กหญิงยุพิน ม่วงไข่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๘๘
เด็กชายนนธวัช บุญเลิศ

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๘๙
เด็กหญิงอุมากร นิลกำแหง

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กหญิงจันทิมา แดงประเสริฐ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๙๑
เด็กหญิงกัญจมาภรณ์ จตุรพิธโพธิทอง

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล)

วัดสนามไชย  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๙๒
เด็กหญิงภัทรวรรณ ทองเถือน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล)

วัดสนามไชย  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๙๓
เด็กหญิงพัชรมัย สะอาดพงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล)

วัดสนามไชย  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๙๔
เด็กหญิงชนนิกานต์ นิมนวล

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล)

วัดสนามไชย  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๙๕
เด็กหญิงโชติรส บุญตัน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล)

วัดสนามไชย  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๙๖
เด็กหญิงจิตรานุช ตันหลา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล)

วัดสนามไชย  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๙๗
เด็กหญิงวนิดา เงินจีน

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล)

วัดสนามไชย  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๙๘
เด็กหญิงนภัสร ดอกไม้เทศ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล)

วัดสนามไชย  

รบ ๒๔๖๐/๕๗๙๙
เด็กหญิงภัทรวดี นิมนวล

่

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม

วัดหลักหกรัตนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กชายภัทรพล ลิมสุนทอง

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กหญิงศศิประภา แพพวงทิพย์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กหญิงปนัดดา แก้วสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กชายพัชรพล โค้วเหลย

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กหญิงธนิดา ทองทับทิม

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กชายปฐม นันทเจริญโรจน์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม

วัดหลักหกรัตนาราม
 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กหญิงญานิกา ชังทอง

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม

วัดหลักหกรัตนาราม
 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กหญิงปรายฟา บุญเจริญสุขดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กหญิงอรอนงค์ เจริญผล

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๐๙ เด็กหญิงวรัญญาภรณ์
คงมัน

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม

วัดหลักหกรัตนาราม
 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กหญิงลักษมี พุ่มเลิศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๑๑
เด็กหญิงชลิตา เจริญกิจวณิชกุล

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม

วัดหลักหกรัตนาราม
 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๑๒
เด็กหญิงภสิกา วงศ์เลิศบริรักษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๑๓
เด็กชายณัฐพล สอบกระโทก

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๑๔
เด็กชายวัชรินทร์ ตรุยานนท์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๑๕
เด็กชายธนวัฒน์ ชัยวิชิต

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๑๖
เด็กหญิงฐาปนี เหลืองทองเจริญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๑๗
เด็กหญิงรัตณพร แจ่มจรูญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๑๘
เด็กชายวีรภัทร สถาพรศิริวัฒน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๑๙
เด็กหญิงปภาวดี แซ่โค้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วัฒนา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๒๑
เด็กหญิงชมพูนุช เกตุสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม
วัดหลักหกรัตนาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๕๘๒๒
เด็กชายปณณธร แซ่เฮ้ง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๒๓
เด็กชายธนกร สุวรรณวัฒน์โชติ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๒๔
เด็กชายวีรภัทร ไชยแสงสาโรจน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๒๕
เด็กชายศุภณัฐ ทองอินทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๒๖
เด็กชายนิติพล นิมากร

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๒๗
เด็กชายทีปกร บุญชู

๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๒๘
เด็กชายกิตติพงศ์ บุญเทศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๒๙
เด็กหญิงภัสสร ผาตินาวิน

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กหญิงภัทรสุดา พึงพา

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๓๑
เด็กหญิงฉลองราชย์ ผาตินาวิน

๐๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๓๒
เด็กหญิงศศิประภา นามสะกัน

๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๓๓
เด็กหญิงศศิประภา รวยสกุลทรัพย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๓๔
เด็กหญิงภัทรสุดา กลมเกลียง

้

๒๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๘๓๕
เด็กชายถิรวัฒน์ แท่นทรัพย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๓๖ เด็กหญิงเสาวภานุสรณ์
ทองศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๓๗
เด็กหญิงปรญา พานิชเจริญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๓๘
เด็กหญิงธิดาวัลย์ สรสิทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๓๙
เด็กหญิงศศิประภา เชือสีหะรณชัย

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กหญิงธันยพร หงส์ศุภางค์พันธุ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๔๑
เด็กหญิงภาลินี สังข์คุ้ม

๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๔๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ หินขุนทด

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๔๓
เด็กหญิงสุภาวดี เปาเล้ง

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๔๔
เด็กหญิงธนาพร ลิมประเสริฐ

้

๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๔๕
เด็กชายธนพล อารยชัยชาญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๔๖
เด็กหญิงศกลวรรณ ยิมย่อง

้

๒๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๔๗
เด็กหญิงปุณยาพร สุขเกษม

๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๔๘
เด็กชายธนากร หลุยแสง

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๔๙
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ แก้วกระจ่าง

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กชายสุทิน -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๕๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร มณีสลับ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๕๒
เด็กหญิงอรดี วันทา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๕๓
เด็กหญิงนิ กุดรัมย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๕๔
เด็กหญิงสลิลทิพย์ อ่องเจริญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๕๕
เด็กหญิงศศิวิมล มังกร

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๕๖
เด็กชายพลพล สุขแสง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๕๗
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สังเว

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๕๘
เด็กหญิงปริญาภรณ์ ขาวอุไร

๑๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๕๙
เด็กหญิงอิศรีย์ เลิศศักดิเกษตร

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กชายพรภิลักษณ์ ดาวเรือง

๒๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๖๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สายเกือกูล

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๖๒
เด็กชายฐปณต แสนศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๖๓
เด็กชายเฉลิมชัยวัฒน์ จันทร์ประสิทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๖๔
เด็กชายวีรภัทร อินทสุวรรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๖๕
เด็กหญิงณัฐวดี ปรึกษาสุข

๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๖๖
เด็กหญิงวิลาสินี เจริญทรัพย์มา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๖๗
เด็กชายบวรพจน์ อารยธรรม

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๖๘
เด็กชายธนวรรธน์ วรรณะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๖๙
เด็กชายจตุรพร จังพานิช

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กชายศิริวัฒน์ ทองระหง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๗๑
เด็กชายธนวัฒน์ ศิมากร

๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๗๒
เด็กหญิงอภิชญา พลอยเลิศล้อม

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๗๓
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

นามสะกัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๗๔
เด็กหญิงตรีรัตน์ พูลน้อย

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๗๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ ขุนณรงค์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๗๖
เด็กชายอภิมุข ปานพราย

๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๗๗
เด็กชายอานุภาพ ดาวเรือง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๗๘
เด็กชายรัชภูมิ ลิมปาน

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๗๙
เด็กชายเอกอนันท์ เหลืองอ่อน

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กชายธนาธิป ฤทธิดำรงเกียรติ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๘๑
เด็กชายชนสิษฎ์ คณธิคามี

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๘๒
เด็กชายเจษฎากร ฮู้คี

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๘๓
เด็กชายณภัทร แดงเขียว

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๘๔
เด็กชายพงศภัค ปราณี

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๘๕
เด็กหญิงธัญธรณ์ ธนิกกุล

๐๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๘๖
เด็กหญิงวศินี นิมนวล

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๘๗
เด็กหญิงมลฤดี ชุตินธโร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๘๘
เด็กหญิงชมพูนุช อินสุข

๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๘๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีอริยะกุล

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กหญิงขวัญพิชชา ประจวบวรรณ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๙๑
เด็กชายโสภณ ศรีโสภา

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๙๒
เด็กชายเดชาพล สุทธิวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๙๓
เด็กชายภาณุวัตน์ สมญาศักดิไพสิฐ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๙๔
เด็กชายสรวิชญ์ บุตมะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๙๕
เด็กหญิงยศวดี จันทร์เหลียม

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๙๖
เด็กชายพงศธร ยิงสบาย

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๙๗
เด็กชายวรุตน์ แซ่อือ

๊

๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๙๘
เด็กหญิงสิริธร ครูวรรณ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๘๙๙
เด็กชายรชต ศิโรรัตนพาณิชย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กหญิงนวพร นิมนวล

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กหญิงฐิติยา สุขเกษม

๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กหญิงสิริวิมล กิมใช่ย้ง

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กชายชินกฤต อุดมสุดารักษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กชายณัฐชนน คชาใหญ่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖๙ / ๒๗๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กหญิงปาลิตา สิมหัส

๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กชายชนกานต์ อภิสินรุ่งเรือง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กชายณัฐพงษ์ โทมี

๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กหญิงเนตรชนก วิสุวรรณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กหญิงเวธกา ปูนาค

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กชายโชคชนะ การสุวรรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๑๑
เด็กชายปณิธาน แซ่อึง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๑๒
เด็กหญิงณัฐวดี อ่อนช่วย

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๑๓
เด็กชายศุภกร คำพาลี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๑๔
เด็กชายอรรถพันธ์ วัลลภาณุสิทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๑๕
เด็กชายชัยวัฒน์ เย็นจันทร

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๑๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีอริยะกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๑๗ เด็กหญิงพรรณรัตน์ดา
หมันมี

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๑๘
เด็กชายพีรพงษ์ มงคลรัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๑๙
เด็กชายอนุสรณ์ ศรีภุมมา

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ทิมวัตร

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๒๑
เด็กชายชลธี แซ่เจ็ง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๒๒
เด็กหญิงชุติมา จันทร์ฉาย

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๒๓
เด็กชายชาญชัย

บุญญารัตน์สถาพร ๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๒๔
เด็กชายพสธร เถินมงคล

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๒๕
เด็กชายอนุศิษฏ์ ศิลา

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๒๖
เด็กชายชุติพนธ์ ศรีสำราญ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๒๗
เด็กชายณัชพล เชือชูชาติ

้

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๒๘
เด็กหญิงสหฤทัย ทิมแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๒๙
เด็กหญิงชมพูนุท แสงพลอย

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๓๐
เด็กหญิงภคอร บุญจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๓๑
เด็กหญิงธัญญเรศ อ่วมขาว

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๓๒
เด็กหญิงธารทิพย์ อภิรมย์พฤกษา

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๓๓
เด็กหญิงศศิรดา สร้อยพวงนาค

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๓๔
เด็กชายชลวรรธน์ แตงอ่อน

๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๓๕
เด็กหญิงฐิติมล ปนแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๓๖
เด็กชายธันยวัต ชูช่วย

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๓๗
เด็กชายปกรณ์ ชาวนาฮี

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๓๘
เด็กชายพิลาพัฒณ์ พิลากุล

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๓๙
เด็กชายวงศธร เผ่นโผน

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๐ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กหญิงปรารถนา ดำเนินวุฒิ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๔๑
เด็กหญิงบุษกร โลกวิฑูรณ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๔๒
เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ ทักษ์สิทธา

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๔๓
เด็กชายปนัดพงษ์ ดีพิจารณ์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๔๔
เด็กหญิงพิชญ์ธนาภา จันทร์กลัด

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๔๕
เด็กหญิงสิริกัญญา ไทยภักดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๔๖
เด็กหญิงสุพัชญา เลิศสุทธิไกรศีล

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๔๗
เด็กชายปพนธีร์ บำเพ็ญพิทักษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๔๘
เด็กชายวิทวัส เทพเทียน

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๔๙
เด็กชายณัฐพล ยอดพินิจ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กชายฐิติกร มาศิริ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๕๑
เด็กหญิงเขมจิรา วิเศษศักดาชัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๕๒
เด็กหญิงปรีดาพร พยุง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๕๓
เด็กหญิงศิริพร โศภณัฐยานนท์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๕๔
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ ระย้าแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๕๕
เด็กชายบุรัสกร ทองไทยจรูญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๕๖
เด็กชายวรินทร บุญเพ็ง

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๕๗
เด็กหญิงศุภิสรา สร้อยพวงนาค

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๕๘
เด็กหญิงอาภาพร บุญสวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๕๙
เด็กหญิงอมลวรรณ ยอดพินิจ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กหญิงกุลวลียา ศรีเพชรดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๖๑
เด็กชายพงศภัค ฉายแสงรัตน์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๖๒
เด็กหญิงศุภรัตน์ เรืองศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๖๓
เด็กชายเดชณรงค์ ลิมไพบูลย์

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๖๔
เด็กหญิงกวิสรา มานะดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๖๕
เด็กชายภพธร ศิริธาดาสุขถาวร

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๖๖
เด็กหญิงชมพูนุช พรหมมา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๖๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ช้างขำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๖๘
เด็กชายวรศักดิ

์

แสงนิล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัชรวิทยา วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๖๙
เด็กชายชัยชนะ เลียมหลักชัย

่

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโชติทายการาม วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กชายภูมิสิทธิ

์

กำรามัญ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโชติทายการาม วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๗๑
เด็กหญิงชลธิชา พลับพลา

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโชติทายการาม วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๗๒
เด็กหญิงปาลิตา คูเม้ง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโชติทายการาม วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๗๓
เด็กหญิงเมษา คงใจ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโชติทายการาม วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๗๔
เด็กชายศกล ชัฎสุวรรณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโชติทายการาม วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๑ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๕๙๗๕
เด็กหญิงนัณฐพร กำรามัญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโชติทายการาม วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๗๖
เด็กชายวรินทร แซ่ฉัว

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโชติทายการาม วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๗๗
เด็กชายพูนทรัพย์

หอมเกษมไพศาล ๑๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๗๘
เด็กชายภควัต คำมุลนา

๒๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๗๙
เด็กชายวีรวิชญ์ กลันวารี

่

๒๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กชายธีรภัทร เอือพัทธยากร

้

๒๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๘๑
เด็กชายนภดล รุ่งอโณทัยกุล

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๘๒
เด็กชายศุภกร สุขประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๘๓
เด็กชายเดชาพล เกตุแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๘๔
เด็กชายเขษมศักดิ

์

เจริญวงศากิจ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๘๕
เด็กชายณัธพล วรรณจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๘๖
เด็กชายนันทภพ เล็กเปย

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๘๗
เด็กชายปารเมศ รุ่งเรือง

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๘๘
เด็กชายศุภากร สายสุดใจ

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๘๙
เด็กชายธนพล เพ็ญศรี

๒๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงรุ้งรดา แดงประเสริฐ

๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๙๑
เด็กหญิงณิชชารีย์ ลีลาวัฒนานันท์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๙๒
เด็กหญิงพนิดา ชาติชัย

๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๙๓
เด็กหญิงศุภรดา มังกรงาม

๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๙๔
เด็กหญิงลลิตา วรรณคำ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๙๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ ผ่องแพร

๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๙๖
เด็กหญิงปานตา บุ้นเฮียน

้

๐๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๙๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ธนัชโชติกุล

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๙๘
เด็กหญิงปาลิตา

อร่ามสิริพรไพศาล ๒๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๕๙๙๙
เด็กหญิงนิชาภัทร อำคำ

๑๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๐๐
เด็กหญิงทิพวรรณ วิมลวงศ์สกุล

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๐๑
เด็กหญิงธวัลรัตน์ กิมทอง

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๐๒
เด็กหญิงพรลภัส เสถียรพงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๐๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดวงสาย

๑๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๐๔
เด็กหญิงลลิตา ปุจฉาการ

๐๘/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กชายธนาธิป ประมาณ

๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กชายไกรศรี บุญเทียน

๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๐๗
เด็กชายทวีวัฒน์ กิตติคมกุล

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๐๘
เด็กชายเจษฎากร แซ่เล้า

๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๐๙
เด็กชายอธิป เปลียนขำ

่

๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กชายธนกร ไผ่รำลึก

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๑๑
เด็กชายธนายุต อุดมโภชน์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กชายธนพล หอมชืน

่

๑๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๑๓
เด็กชายปฐมพงษ์ ดีประเสริฐ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กชายเดชาวัต หมวกยอด

๓๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กชายฐนกร ตรีนุสร

๐๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กหญิงนภัสวรรณ อำโพธิศรี

์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กหญิงนรมน กุลวงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กหญิงอาทิตยา โฉมศรี

๑๐/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีรัตนา

๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กหญิงอธิชา ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กหญิงชนิสรา อร่ามวงศ์ไพศาล

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กหญิงอารีญา เย็นสุรินทร์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กหญิงปนสุดา วงศ์สินอุดม

๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กหญิงนวรัตน์ ชืนชมภู

่

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กหญิงศรีสุภรณ์ เด่นสัจจวัฒน์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กหญิงธนิดา ประสิทธิธนศักดิ

์ ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๒๗
เด็กหญิงณัชชา อุ่นเจริญ

๒๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กหญิงสิริลักษณ์

โชคสมบุญเกษตร ๒๐/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กหญิงสิริธร ทองดี

๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กหญิงศุภรดา มูลรส

๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กชายศรัณย์ เจริญสุข

๒๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กชายชัยวัฒน์ เกลียวสัมพันธ์ใจ

๒๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กชายณัฐภัทร ศรีอุบล

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กชายวงศกร หลิมหอมกี

่

๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กชายภาคภูมิ เกลียวสัมพันธ์ใจ

๐๗/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กชายบรรณสรณ์ สายทองคำ

๐๗/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กชายธนวันต์ สายะสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กชายคุณากร ห้อยพู่

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กชายจิรายุส จันทร์กิตติศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กชายธนกร วัชรเสถียร

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กชายณัฐวัตร ศรีไพบูลย์สกุล

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กหญิงพลอยแหวน มหาวีระรัตน์

๒๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กหญิงกิตติยา ดาวเรือง

๒๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กหญิงญาณิศา ขวัญยืน

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๓ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กหญิงจุฑาธิป อดุลยานุโกศล

๐๔/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กหญิงพิชญานัน บุญเจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กหญิงณัฐวิภา อึงโพธิ

๊ ์

๐๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กหญิงนภัสร ฤทธิผสมเงิน

์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กหญิงมัณฑนา นวมนาคะ

๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๕๐ เด็กหญิงบัณฑรวรรณ
เขียวแดง

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กหญิงกุลณัฐ สุศีลสัมพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กหญิงขวัญจิรา เอกเกษตรสิน

๐๓/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กหญิงระวีวรรณ กับโก

๒๐/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา แตงใหญ่

๒๐/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กชายวรท ชังสินค้า

่

๒๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กชายเขมทัต นวมดี

๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กหญิงปยวรรณ ม่วงยัง

๒๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กชายจิรพิพัฒน์ เรืองศิริ

๑๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุ่นเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กชายสุชิน อุดมรักษ์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กหญิงสโรชา สีดอกบวบ

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กชายสุรสิทธิ

์

สมชม
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กชายธนกร พุฒิพิบูล

๐๔/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๖๔
เด็กชายเจษฎา สมรส

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กหญิงลลนา กลองใหญ่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กหญิงปุณยนุช วอนแจ่ม

๑๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กชายจิรภัทร สุทธิวิริยะกุล

๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กชายเริงฤทธิ

์

แหวนมงคล
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กชายสงกรานต์ โลหะตันติวรกุล

๑๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กชายวัณเฉลิม นิมนวล

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กชายภูริเดช เอือพัทธยากร

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กชายเจษฏากร เอียมอำไพ

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กชายถิรวัตน์ นิลมาตร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กชายถิรวัตน์ อารยเภตรากุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กชายกชกานต์ รอดม่วง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กหญิงชุติมา เอือพัฒนวงศ์

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กหญิงปญชาน์ อุดมโภชน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กหญิงจุฑาทิพ ทองมาก

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กหญิงณิติชา เฮ้าปาน

๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๔ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กหญิงจินตหรา ซุ้ยวงษา

๒๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กหญิงศรัณยา เกียรติสุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กชายธนวันต์ เกิดเรียน

๑๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กชายศุภชนม์ อนันตมิตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กชายภวดล เพียรศึกษา

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กชายภานุวัต หอมทองดี

๑๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กหญิงจีรนันท์ ลิมไพบูลย์

้

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กหญิงกนกอร บุญประเสริฐ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กหญิงจุไรรัตน์ เทพวัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กหญิงชนนิกานต์ จิตภูธโรจน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กหญิงอภิชา อังสุโชติ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กชายวรากร หงษ์งาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กชายศิรศักดิ

์

จุแดง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๙๓
เด็กชายภูริเดช ศรีรัตนา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กชายธิติสรร เขียวแดง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กชายวิทวัส พงษ์ศิริชัยเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กหญิงจินมาดา สีแตง

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กหญิงธวัลพร แสงอรุณ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กหญิงดวงหทัย ใยดี

๒๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กหญิงแพรวพรรณ วัฒนสายธาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๐๐
เด็กหญิงศุภนิดา ศรีอำนวย

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กหญิงกุลธิดา รุ่งอโณทัยกุล

๑๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๐๒
เด็กชายภูริวัฒน์ เจริญสุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๐๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีวิลาส

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กหญิงณัฎฐา สายสุดใจ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กหญิงศศิธร ชาติเชยแดง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ อิสรไกรศรี

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กชายวรินทร์ คล้ายเอียม

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กชายธนชิต น้อยประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กชายวชิรวิทย์ ปรัญญาธนากร

๒๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กหญิงวสุนันท์ ทองศิริวรรณ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๑๑
เด็กชายก้องภพ สีจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๑๒
เด็กชายศรัณย์ พงษ์ศิริชัยเจริญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๑๓
เด็กชายธรากร พลไทย

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๑๔
เด็กชายพงศ์พันธ์ โพธิกานัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๑๑๕
เด็กชายเริงฤทธิ

์

เม้งศิริ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๑๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ ประกอบเกือ

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๑๗
เด็กชายกิตติพัฒน์ อึงเจริญ

๊

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๑๘
เด็กหญิงกนกนาถ กำรามัญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๑๙
เด็กหญิงมัลลิกา ขันทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๒๐
เด็กหญิงธิภรดา อุ่นเทียนชัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๒๑
เด็กชายธนาธิป แซ่เฮง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๒๒
เด็กชายศุภกร ชินวิเวก

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๒๓
เด็กชายธนาธิป สายะสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๒๔
เด็กหญิงบัณฑิตา ช่วงทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๒๕
เด็กหญิงปาลิตา ศิริสมบัติ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๒๖
เด็กชายธนวันต์ พงษ์สุวรรณ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๒๗
เด็กชายปนพงศ์ เชือสุวรรณ์

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๒๘
เด็กชายวัชรากร แซ่อึง

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๒๙
เด็กชายศิวัช บัวรินทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กชายนภดล ดิษฐประเสริฐ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๓๑
เด็กหญิงพุธิตา พุทธวงศ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๓๒
เด็กหญิงสุธาสินี โอ่งเคลือบ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๓๓
เด็กชายภัทรพล พิทักษานุรัตน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๓๔
เด็กชายพรพิพัฒน์ ยิมประเสริฐ

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๓๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ ดิษฐนิลพงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๓๖
เด็กหญิงศศิประภา ตรุยานนท์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๓๗
เด็กชายรุ่งตะวัน หมายเมฆ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๓๘
เด็กหญิงพลอยตะวัน เฮงสุดผล

๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๓๙
เด็กหญิงเบญจรัตน์ มันคง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๔๐
เด็กชายวุฒิกร แก่นจันทร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๔๑
เด็กหญิงชนรัตน์ดา จ้อยดวงใจ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๔๒
เด็กหญิงศศินา กลอนแดง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๔๓
เด็กชายวัชรากร อ่อนธรรม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๔๔
เด็กชายภูวนาท พรมนัส

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๔๕
เด็กชายบุญรัตน์ ขุนพิทักษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๔๖
เด็กชายจิรพัฒน์ สำราญใจ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๔๗
เด็กชายเฉลิมชัย มิตเตล็บ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๔๘
เด็กหญิงจีรนันท์ พงษ์พันธ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๔๙
เด็กชายอาทิตย์ พยับวิภาพงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๖ / ๒๗๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กชายวรพงศ์ งามสง่า

๒๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๕๑
เด็กชายณัชพล

บำรุงบุญประเสริฐ ๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๕๒
เด็กหญิงณัฐนิชา เจริญสมบัติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๕๓
เด็กหญิงพิมพ์วิภา จตุรนต์รัศมี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๕๔
นางสาวธัญญมาศ ธีรอนุปญ

๒๙/๑/๒๕๓๕
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๕๕
นายประเสริฐ เจติยวรรณ ๗/๕/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๕๖
นางสาวพรวิภา ทองดี ๓/๔/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๕๗
นางสาวอริสา โคตรชมภู

๑๖/๑๑/๒๕๓๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๕๘
เด็กชายศตายุ พรโชคชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๕๙
เด็กชายนพพร สายทอง

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กหญิงญาณิศา ศรีรักษา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๖๑
เด็กหญิงสิรีธร จันหอม

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๖๒
เด็กหญิงสาวิตรี หิรัญพต

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๖๓
เด็กชายชัยพฤกษ์ ชมกลิน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๖๔
เด็กหญิงชาลิสา แก้ววินิจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๖๕
เด็กหญิงพรภิพัตร์ ปนทอง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๖๖
เด็กชายชินวัตร ประแจจีน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๖๗
เด็กหญิงกนกกร วงษ์งามขำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๖๘
เด็กหญิงสโรชา เจริญสมบัติ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๖๙
เด็กหญิงนวรัตน์ เถือนใหญ่

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ สุริยะพันธพงษ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๗๑
เด็กชายเจษฎากร ชโลธร

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๗๒
เด็กชายวุฒิชัย คำเกษ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๗๓
เด็กชายชญานิน เขียวพรม

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๗๔
เด็กชายเรืองเดช สุคะเนตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๗๕
เด็กชายโอภาส ผูกสมบัติ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๗๖
เด็กชายอรรถพร สายทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๗๗
เด็กชายขจรยศ จันหอม

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๗๘
เด็กหญิงอรวรรณ รอดเย็น

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๗๙
เด็กชายธนวัฒน์ เอ๊ยะใจ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๘๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ แนวนาค

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๘๑
เด็กหญิงวรัญญา ศรีฉำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๘๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เอียมประภาส

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๘๓
เด็กชายวีรพล อ่อนละมูล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนฟกทอง วัดพิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๘๔
เด็กหญิงลลิตา สุดปราการ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนฟกทอง วัดพิทักษ์เทพาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๑๘๕
เด็กหญิงศุภนิดา ฮะบุญมี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๘๖
เด็กหญิงลลิดา บุญมาฉาย

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๘๗
เด็กหญิงศศิประภา

รุ่งเรืองเจริญลาภ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๘๘
เด็กหญิงศตรัศมี เจริญแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๘๙
เด็กหญิงณัฐวดี ประดิษฐวงศ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กหญิงธิดา ยันตพร

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๙๑
เด็กหญิงวสุนันท์ อยู่สมบูรณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๙๒
เด็กหญิงกรรณ์ติมา กุลประวิทย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๙๓
เด็กหญิงสโรชา บรรทจิตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๙๔
เด็กหญิงนันทวัน แซ่เตียว

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๙๕
เด็กหญิงศกลวรรณ แซ่เตียว

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๙๖
เด็กหญิงลลิตา เจียมประเสริฐ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๙๗
เด็กหญิงพรชนก บุตรประโคน

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๙๘
เด็กชายดำ ไม่มีนามสกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๑๙๙
เด็กหญิงไปรยา ลพชู

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๐๐ เด็กหญิงดาวพระศุกร์
อยู่สุข

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กหญิงขวัญชนก บุญนิล

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กหญิงวาสนา แซ่ซิ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กชายณัฐพล แซ่อือ

๊

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กหญิงภัสสร รวมจูล

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กหญิงรวิวรรณ เอียวสุวรรณ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กหญิงรังสิมา แซ่อือ

๊

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กชายเฉลิมเกียรติ งามโภชนมงคล

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ พันธุ์ประวงษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๐๙
เด็กหญิงชมพูนุช ลัทธศักดิศิริ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๑๐
เด็กชายมงคล แต้ภักดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๑๑
เด็กหญิงชลณิชา ทัพลคร

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ลิม

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๑๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ปุจฉาการ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๑๔
เด็กหญิงลลิตา แช่มเฉือย

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๑๕
เด็กหญิงอริสรา นาคฉาย

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๑๖
เด็กหญิงนวรัตน์ บัวเจียม

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๑๗
เด็กหญิงพรทิพย์ ชาวเกาะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๑๘
เด็กหญิงวิรวรรณ เชาว์กลาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๑๙
เด็กชายนัฐสิทธิ

์

เกิดลาภ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กหญิงอภิญญา ฮิงหลวง

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๒๑
เด็กชายณัฐพล แก้วมุขดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๒๒
เด็กชายธีรพัฒน์ ชืนชม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๒๓
เด็กชายพงศ์สุภา เอมโอด

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๒๔
เด็กหญิงปาริชาต ปนทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๒๕
เด็กหญิงพัชรพร ชาวเกาะ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๒๖
เด็กหญิงเพ็ญชิสา ระรวยทรง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๒๗
เด็กชายอนุวัฒน์ จีบฟก

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๒๘
เด็กชายกิตติภพ ลอนุ

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๒๙
เด็กชายวงศกรณ์ ศักดิศิลปอุดม

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กชายวันชนะ ทองเต็ม

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๓๑
เด็กชายธนดล แถมเงิน

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๓๒
เด็กชายศิรศร ประเสริฐ

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๓๓
เด็กหญิงวริษฐา เสาวภายนต์

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๓๔
เด็กหญิงวิภาวรรณ พูลทรัพย์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๓๕
เด็กชายบดิภัทร สุขนวม

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๓๖
เด็กหญิงณัฐกุล ปลืมจิต

้

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๓๗
เด็กชายแสง ไทยใหญ่

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๓๘
เด็กหญิงนนท์ ไทยใหญ่

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๓๙
เด็กชายธนวันต์ แจ่มนุราช

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๔๐
เด็กชายพงศธร จันทร์หอม

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๔๑
เด็กชายวีรภาพ เข่งกำ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๔๒
เด็กชายวีรภัทร ชืนทวี

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๔๓
เด็กหญิงดวงรัตน์ สุขสัจธรรม

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๔๔
เด็กหญิงบงกชรัตน์ วิงวน

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๔๕
เด็กชายญานากร ฉิมพาลี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๔๖
เด็กชายภานุพงค์ ล้วนแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๔๗
เด็กชายคุณานนต์ กุสลางกูรวัฒน์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๔๘
เด็กชายไชยวัฒน์ แปนแหลม

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ มัธยม

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๕๐
นางสาวนารา ศรีกุดเลาะ

๑๓/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๒๕๑
เด็กหญิงธิติสุดา พันพระวงศ์

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๕๒
เด็กหญิงจุฑามาศ จิตมโนวรรณ์ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๕๓
เด็กชายภูรี แสงแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๕๔
เด็กหญิงศุภนิดา ฤดีเย็นสกุล

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๒๕๕
เด็กหญิงมัทธวัน ภู่อุณฑโร

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๕๖
เด็กหญิงชนัญชิดา เลิศศักด์ศรีสกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ

์

วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๕๗
เด็กชายภัทรพล ศรีมาดำเนินชัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๕๘
เด็กชายพีรพัฒน์ พึงรำพรรณ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๕๙
เด็กหญิงพิมพ์วิภา จันทนะโสตถิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีสะอาด

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๖๑
เด็กชายวีรภัทร ชาติชัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๖๒
เด็กชายสุรวุฒิ ปญญสิน

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๖๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ โพธิศรี

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๖๔
เด็กชายกรวิษณ์ บัญชาบุษบง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๖๕
เด็กชายธีรภัทร วาปสิทธิพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๖๖
เด็กชายปฏิญญา หนุนพร้อม

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๖๗
เด็กชายภัทรพล ก่อมงคลกูล

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๖๘
เด็กชายสิทธิโชค บัวหลวง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๖๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ ขจรนิชาภา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๗๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ศักดิดำเนิน

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๗๑
เด็กหญิงศิชล บุญเกิด

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๗๒
เด็กหญิงสุนันทา แดงพยนต์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๗๓
เด็กหญิงอัญญาณี กอเจริญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๗๔
เด็กชายชัยรัตน์ จันทรทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๗๕
เด็กชายสตฤน ทัศทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๗๖
เด็กหญิงกัญนิกา กุมุทสุทธิกุล

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๗๗
เด็กหญิงจิรภัทร จันทรุคานนท์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๗๘
เด็กหญิงดารินทร์ อ่องสอาด

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๗๙
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คงต่าย

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กหญิงวรนุช ชืนสุวรรณ

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๘๑
เด็กหญิงวสุนันท์ เสริมตระกูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๘๒
เด็กชายธีรวัต วันนาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๘๓
เด็กหญิงมาทิกา สกุลเต็ม

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๘๔
เด็กชายภูวเดช พิบูลสุขสิน

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๘๕
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี จันทนะโสตถิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๘๖
เด็กหญิงณัฐริกา ภัทรดำเนินสุข

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๘๗
เด็กหญิงธาราวดี ยังวันภากร

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๘๘
เด็กหญิงปลิตา ศรีเพ็ชร

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๘๙
เด็กหญิงปาลิตา สุภนาม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๐ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กหญิงพฤกษา สงวนทรัพย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๙๑
เด็กชายณัฐพงศ์ นุติพรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๙๒
เด็กชายพัชรพล แสงวิภาค

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๙๓
เด็กชายสุภัทร นุ่มนิม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๙๔
เด็กชายสุรเชษฐ์ หมืนสา

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๙๕
เด็กชายอภิสิทธิ์

๋

ไชยกิจกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๙๖
เด็กหญิงจิรานุช จันทร์ทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๙๗
เด็กหญิงปณฑิตา ดำขำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๙๘
เด็กหญิงพรจรัส จริตรัมย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๒๙๙
เด็กหญิงภิญญดา วงศ์สุรินทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กหญิงสิรินภา ภานุมาศ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๐๑
เด็กชายชัยยศ มุททาหัตถากร

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๐๒
เด็กชายณัชพล ชนะหุตานนท์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๐๓
เด็กชายณัฐภูมิ พรมกอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๐๔
เด็กชายนพพล เมียงคลองคราม

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กชายศุภชัย เฮงภากรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กชายสราวุฒิ แก้ววิชิต

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๐๗
เด็กชายอัครพนธ์ สกุลเต็ม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กหญิงกวินทิพย์ สกุลเรือง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๐๙
เด็กหญิงชมพูนุช แก้วพุฒตาล

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กหญิงพรพรรณ ฉัตรทิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๑๑
เด็กหญิงรตนภรณ์ ชลรินทร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๑๒
เด็กหญิงจันทิมา แซ่ตัน

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๑๓
เด็กชายสุรเดช แซ่โกว

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๑๔
เด็กชายธนากร ศรทรง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๑๕
เด็กหญิงณัฐชชา เนียมหอม

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๑๖
เด็กชายพีระพัฒน์ ไกรเกริกศักดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๑๗
เด็กชายรชตะ ธรรมวิชุกร

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๑๘
เด็กชายวโรดม ช่างเขียน

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๑๙
เด็กหญิงกันยารัตน์ บัญชาบุษบง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ ประจักษ์ศิลป

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๒๑
เด็กหญิงวารุณี สังข์สุวรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๒๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงสุริยวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๒๓
เด็กชายนิรวิทธิ

์

กอประเสริฐสุด
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๒๔
เด็กชายบรรพต นุชเกิด

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๑ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๓๒๕
เด็กชายพีรภัทร จันทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๒๖
เด็กชายภานุวัฒน์ วุฒิสิริสมบัติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๒๗
เด็กชายวีรภัทร สงสุวรรณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๒๘
เด็กชายอภิวัฒน์ อำไพศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๒๙
เด็กหญิงพรฤดี บุญเพ็ญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๓๐
เด็กชายนธาธิป แพพวงทิพย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๓๑
เด็กหญิงชมพูนุช ชืนสุวรรณ

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๓๒
เด็กหญิงพรวาสนา นิลดวง

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๓๓
เด็กหญิงสาวิตรี ศรีรุ่งเรือง

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๓๔
เด็กหญิงอัจจิมา เลิศสุริยา

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๓๕
เด็กชายเขตรศักดิ

์

ศรีน้อย
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๓๖
เด็กชายจักรพันธ์

เหลืองประดิษฐ์กุล ๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๓๗
เด็กชายภานุพงค์ พ่วงปาน

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๓๘
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ เฮงภากรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๓๙
เด็กหญิงวาสินี ทิงสกุล

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๔๐
เด็กหญิงศุภาวรรณ เพ็ชรอยู่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๔๑
เด็กหญิงชาลิณี ประนมศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๔๒
เด็กหญิงมินตรา เจริญชนม์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๔๓
เด็กหญิงนิศากร พูลทรัพย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๔๔
เด็กหญิงพลอยชมพู จินตะนา

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๔๕
เด็กชายภัทรพล ดีสุขพร

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๔๖
เด็กหญิงกนิษฐา

พงษ์ประติยานนท์ ๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๔๗
เด็กหญิงนวรัตน์ ชนะหุตานนท์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๔๘
เด็กหญิงชนันธร ภัทรปลีมรัตน์

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๔๙
นางสาวธนาภรณ์ ใจเย็น

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กชายบัณฑิต ลิมปนชัยพรกุล

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๕๑
นายบูรพา แอนิหล

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๕๒
นางสาวรัญชิดา มันมาก

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๕๓
นายณัฐพงศ์ เลิศศักดิศรีสกุล

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๕๔
นายเอกสิทธิ

์

ชมภูเพ็ชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๕๕
นางสาวณัฐชญา พรมกอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๕๖
นายจงรักษ์ ดีสุขพร

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๕๗
นางสาวพิชญา จันทรประเทศ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๕๘
นางสาววาสนา ชุติมันตพงศ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๕๙
นายจิตรภานุ ประยุทธิพร

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๓๖๐
นางสาวปุณยาพร ทองมี

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๖๑
นายธนาพล กิจเลิศวัฒนา

๒๙/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๓๖๒
เด็กชายรณกฤต แสงนวล

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๖๓
เด็กหญิงณัฐวดี จำปาเนียม

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๖๔
เด็กหญิงปุณยาพร หนูเจริญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๖๕
เด็กหญิงวิลาสินี ขุนไกรวงษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๖๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ เนียมจินดา

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๖๗
นายมนติภัทร พลอยเรียง

๑๑/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๖๘
เด็กชายณัฐพล วิวัฒน์สกุลไทย

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๖๙
เด็กหญิงจิตพัตรา โตนุ่ม

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๗๐
เด็กหญิงปวริศา นิลอร่าม

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๗๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ บรรดาศักดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๗๒
เด็กหญิงรพีพร ทิมพิทักษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๗๓
เด็กหญิงศศินันท์ บำรุงผล

๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๗๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไผ่รำลึก

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๗๕
เด็กหญิงปยะภรณ์ เนียมภู

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๗๖
เด็กหญิงสุชาวดี มีคง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๗๗
เด็กชายวราวุฒิ เนียมหอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๗๘
เด็กหญิงสุดาพร เชยสุวรรณ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๗๙
เด็กชายกิตติทัต เกิดผล

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๘๐
เด็กชายเปนหนึง

่

ขออ้อมกลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๘๑
เด็กชายภัทรพล จูแย้ม

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๘๒
เด็กหญิงธันย์ชนก ไทรสังขกุลพร

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๘๓
เด็กหญิงนาลินี สวัสดิรักษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๘๔
เด็กหญิงปวีณา รีเงิน

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๘๕
เด็กหญิงมุกดา เนรมิตธนสมบัติ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๘๖
เด็กหญิงศศิประภา จันทิมา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๘๗
นายชัย โดโค้

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๘๘
นายปริญญา บุญอ่อง

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๘๙
เด็กชายกฤษนรินทร์ ญาติดุษฎี

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๙๐
เด็กหญิงวิลาสิณี บุญประเสริฐ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๙๑
เด็กหญิงแอวะ แตเด้

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๙๒
นางสาวพิแอ้ บุญเลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๙๓
นางสาวสุลาลัย งิวเซอ

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๙๔
นางสาวอยู่เจโพ คาเบอะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๓๙๕
นางสาวศศิวิมล กูดไคล้

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๙๖
นางสาวชัญญาณุช อินทร์รอด

๒๗/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๙๗
เด็กชายธณากานต์ พิมพา

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๙๘
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย จันทร์เหลียม

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๓๙๙
เด็กชายวีรภัทร เจริญผล

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๐๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พลชัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๐๑
เด็กชายเขษมศักดิ

์

พระจะเกิด
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๐๒
เด็กชายพีระกานต์ วัชระกุลโสธร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๐๓
เด็กชายเอกมล กองแดง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๐๔
เด็กชายพงศธร จันทร์เกิด

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๐๕
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

เฮงสุข
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๐๖
เด็กหญิงวิลาสินี จัตตามาศ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๐๗
เด็กหญิงพรรณอร แก้วเกิด

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๐๘
เด็กหญิงนันทนา แสงอรุณ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๐๙
เด็กหญิงฉวีวรรณ ชาวบางใหญ่

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๑๐
เด็กชายมนตรี ทองประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๑๑
เด็กชายกิตติกานต์ แย้มเนตร

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๑๒
เด็กชายบัญชา หนูปาน

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๑๓
เด็กชายวายุ คงเจริญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๑๔
เด็กชายจิรศักดิ

์

ศรีแปลก
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เยเสริม

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๑๖
เด็กหญิงลลิตา นิยมคุณ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๑๗
เด็กชายรณกฤต กองโชคปญญา

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๑๘
เด็กชายอวิรุทธ์ วงศ์ฤชุวนิชกุล

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๑๙
นางจุฑารัตน์

ั

อินทะแสน

๑๙/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๒๐
นางกมลวรรณ ชนะวีย์

๒๘/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๒๑
เด็กชายจักกรี สุดสวาท

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๒๒
เด็กชายคุณากร นันตนะ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๒๓
เด็กชายฐิติกร ชัยภูมิ

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๒๔
เด็กหญิงศิริวิมล ศรีคำ

๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๒๕
เด็กหญิงชณัญชิดา กลีบเมฆ

๒๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๒๖
เด็กหญิงศรัญญา แก้วเจริญ

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๒๗
เด็กหญิงวรรณนิสา ตันเจริญ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๒๘
เด็กชายพงศ์วรินท์ ระวังภัย

๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๒๙
เด็กชายศุภฤกษ์ บุญเกิด

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๔ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๔๓๐
เด็กชายจิราวุฒิ โกสุม

๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๓๑
เด็กชายนันทพงศ์ แซ่จ๋าว

๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๓๒
เด็กหญิงณัชชา ปริญญาธนากร

๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๓๓
เด็กหญิงกรกช แสงจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๓๔
เด็กชายชนาธิป แพรศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๓๕
เด็กหญิงณิชวรรณ จำปาศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๓๖
เด็กชายธนวัฒน์ มุขโต

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๓๗
เด็กชายกมลวัฒน์ วงค์ทอง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๓๘
เด็กหญิงเลย ไม่มีนามสกุล

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๓๙
เด็กหญิงตรีรัตน์ ปาวสาร

๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กหญิงกมลชนก พึงวงศ์ญาติ

่

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๔๑
เด็กชายบัญชา จิรู้

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๔๒
เด็กชายฐิติพงษ์ จามี

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๔๓
เด็กชายประวันวิทย์ บุญตวย

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๔๔
เด็กชายยุทธนา จิรู้

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๔๕
สามเณรภูชิลล์ เอียมกิจ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๔๖
เด็กชายชัยทัศน์ เปนสุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๔๗
เด็กชายศุภชัย เตน่า

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๔๘
เด็กชายลือชัย ธงรอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๔๙
เด็กชายธนพร สร้อยสำราญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กหญิงเกวลี วีระ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๕๑
เด็กหญิงสาริตา ฉายศิริแข

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๕๒
เด็กชายจิรายุ ไทยแท้

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๕๓
เด็กชายพรชัย อีเกล็ต

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๕๔
เด็กชายสุทิมนต์ คำพุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๕๕
เด็กหญิงสมจีน อาทุ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๕๖
นายกานต์ พอชุบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๕๗
เด็กชายกิตติธัช ธงชัย

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๕๘
เด็กชายพัชรดนัย กาพย์แก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สีหมืน

่ ่

วัดใหม่สีหมืน

่ ่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๕๙
เด็กหญิงจิรัชยา ภมร

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๖๐
เด็กหญิงธิญาภรณ์ ซือตรง

่

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๖๑
เด็กหญิงภัทราวดี ขุนนุช

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๖๒
เด็กหญิงลักษิกา ทองเทศ

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๖๓
เด็กหญิงศิรประภา จันทบูรณ์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๖๔
เด็กหญิงสุดสวย รักไทย

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๔๖๕
เด็กหญิงปยพัชร์ นะสีโต

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๖๖
เด็กหญิงเกวลิน ขุนนุช

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๖๗
เด็กหญิงสาธิตา แสงจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๖๘
เด็กหญิงภัสสิรี โถทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ

วัดโคกพระราชธรรมเสนานี

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๖๙
เด็กหญิงสิรินันท์ สำรวมจิตต์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ

วัดโคกพระราชธรรมเสนานี

 

รบ ๒๔๖๐/๖๔๗๐
เด็กชายพัชรพล จันทร์สง่า

๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๗๑
เด็กหญิงดลยา จับจิต

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๗๒
เด็กหญิงปนัดดา ยิมใหญ่

้

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๗๓
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ฉิมสกุล

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๗๔
เด็กหญิงชญาสิริ รุ้งวงศ์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๗๕
เด็กหญิงขนิษฐา พุ่มอำภา

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๗๖
เด็กหญิงนันธิตา ผ่องแผ้ว

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๗๗
เด็กหญิงศศิมา น้อยเสงียม

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๗๘
เด็กหญิงวรรณวิษา อมศิริ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๗๙
เด็กหญิงธัญชนก คลังศิริ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๘๐
เด็กหญิงปชาพัชร ดำเลิศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๘๑
เด็กหญิงรัฐธิญาน์ โตชาติ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๘๒
เด็กหญิงสิรินทรา จันทบูรณ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๘๓
เด็กหญิงวรรณนิศา เอียมสะอาด

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๘๔
เด็กชายเพชร ช่างปราณีต

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๘๕
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร แจ้งเศรษฐ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๘๖
เด็กชายนพดล อ่อนก้านเหลือง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๘๗
เด็กชายศุภกิจ เจตจันทร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๘๘
เด็กชายพณพรรดิ

์

เนตรคม
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๘๙ เด็กหญิงพลอยณภัทร
สุขจินดา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๙๐
เด็กหญิงวิรดา ศรีจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๙๑
เด็กชายพงศธร มันการ

่

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๙๒
เด็กหญิงสุพิชชา พูลวงค์ญาติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๙๓
เด็กชายวิชญะนัท ทับทิม

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๙๔
เด็กชายเจษฎา เอียมสอาด

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๙๕
เด็กชายวรัญู เมืองนุช

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๙๖
เด็กหญิงนริศรา บุญประเสริฐ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๙๗
เด็กหญิงปรียาภรณ์ สังขสุวรรณ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๙๘
เด็กชายศรัณย์ภัทร ศุกระศร

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๔๙๙
เด็กหญิงอรพรรณ ภูเงิน

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๕๐๐
เด็กหญิงจิราวรรณ พรรดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๐๑
เด็กหญิงกฤตยา เสือเฒ่า

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๐๒
เด็กหญิงสุจิตรา ชูโชติ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๐๓
เด็กชายต่อศักดิ

์

คิเฮง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๐๔
เด็กหญิงธีราพร พงษ์ษา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๐๕
เด็กชายกิตติกร พุ่มพวง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๐๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพชรสีใส

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๐๗
เด็กหญิงสุวิชาดา พิรอดรัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๐๘
เด็กหญิงนาฎนารี พวงพยอม

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๐๙
เด็กหญิงวิลาวัลณ์ สุวรรณอยู่ศิริ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๑๐
เด็กชายณัฐพล เนือนุ่ม

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๑๑
เด็กชายอนันดา มีมูลผล

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๑๒
เด็กหญิงศิริวรรณ พ่วงสำราญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๑๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มีธรรม
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๑๔
เด็กหญิงณัฐชา ฮะบุญมี

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๑๕
เด็กหญิงอรอุมา สิทธิโสม

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๑๖
เด็กหญิงสุภัคตรา คำผ่อง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๑๗
เด็กหญิงชญาณิน หนูอิม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๑๘
เด็กหญิงวิมล เกิดลาภ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๑๙
เด็กหญิงวิชญาพร พูลเพิม

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๒๐
เด็กหญิงนัฐกานต์ ก้องวงค์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๒๑
เด็กหญิงคีตภัทร เสวีวัลลภ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๒๒
เด็กหญิงดรุณี เอียมอ้อย

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๒๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ อ่อนน้อม

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๒๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำวอน

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๒๕
เด็กชายนิติธร คำพวง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๒๖
เด็กหญิงจันธนา เจริญศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๒๗
เด็กหญิงอริสา บุษปมงคล

๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๒๘
เด็กหญิงพัชราภา สว่างพืน

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๒๙
เด็กหญิงธดาภรณ์ จันดากุล

๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๓๐
เด็กชายธนกันต์ จตุเทน

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๓๑
เด็กหญิงจิรประภา ทะราช

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๓๒
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สงเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๓๓
เด็กหญิงสายฝน คำนาน

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๓๔
เด็กชายภานุมาส ยืนยง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๕๓๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา เกตุแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๓๖
เด็กหญิงสุธาสินี คล้ามสมุทร

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๓๗
เด็กหญิงนิชานาถ รัตนเสถียร

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๓๘
เด็กหญิงภัทรวลัญช์ บัวแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๓๙
เด็กหญิงนฤมล สร้อยทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๔๐
เด็กชายณัฐธภา โชติเรืองนภา ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนไชย

๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๔๒
เด็กหญิงณิชนันท์ ใจชือ

่

๓/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๔๓
เด็กหญิงบัณฑิตา ปนเกตุ

๒๗/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๔๔
เด็กชายปญญา สุวรรณบล

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๔๕
เด็กชายพงศ์ศรัณย์ เทียมคำ

๙/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๔๖
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ สีนำอ้อม ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๔๗
เด็กหญิงเหริน มอญ

๕/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๔๘
เด็กชายฐิติวัจน์ คงเพ็ชร

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๔๙
เด็กชายธีรวัชร สว่างรุ่ง

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๕๐
เด็กชายพรชัย สิงห์ภมร

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๕๑
เด็กชายณภัทร แซ่ลี

้

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๕๒
เด็กชายณัฐภูมิ ขาวสำอางค์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๕๓
เด็กชายรพีภัทร ขุนนุช

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๕๔
เด็กชายณัฐกิตติ

์

สีนำอ้อม
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๕๕
เด็กหญิงพัชรพร สิงห์โต

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๕๖
เด็กหญิงสุจิตรา ผันสืบ

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๕๗
เด็กหญิงอรดา ชาวไร่

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๕๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วกระบิน

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๕๙
เด็กหญิงพิมพ์วิไล ชูแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๖๐
เด็กหญิงวาธิณี ฮะเหยียว

่

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๖๑
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ทองพงษ์เนียม

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๖๒
เด็กชายวันเฉลิม แย้มเกษร

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๖๓
เด็กชายศุภวิชญ์ กลมเกลียง

้

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๖๔
เด็กชายธันวา ทองสุข

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๖๕
เด็กชายธณพงษ์ ทองเหมือน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๖๖
เด็กชายพัทนศิต คล้ายเกิด

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๖๗
เด็กชายภาคภูมิ ดำขำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๖๘
เด็กหญิงชลดา ดีล้วน

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๖๙
เด็กหญิงดุษฎี คล้ายพันธุ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๕๗๐
เด็กหญิงประภัสสร แก้วมูล

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๗๑
เด็กชายวีรวัฒน์ พงษ์เสนาะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๗๒
เด็กหญิงนุชวรา สวัสดิภาพ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๗๓
เด็กหญิงสุธิดา อมรกุลสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๗๔
เด็กชายกฤษฎา รวยสันเทียะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๗๕
เด็กชายฉลองชัย ดีล้วน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๗๖
เด็กชายเดชา ชูช่วย

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๗๗
เด็กชายวรชิต เปรียบสม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๗๘
เด็กชายกล้าณรงค์ พวงอินทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๗๙
เด็กชายเดชาวัฒน์ จันทบูรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๘๐
เด็กชายพุฒิพร ดีล้วน

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๘๑
เด็กชายรัฐภูมิ อู่ตะเภา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๘๒
เด็กชายศราวุธ แสงทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๘๓
เด็กชายอภิรักษ์ วิจิตโท

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๘๔
เด็กหญิงณิชกมล เนตรคม

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๘๕
เด็กหญิงศิริพรรณ สำลัรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๘๖
เด็กหญิงงามอนงค์ รุ้งวงศ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๘๗
เด็กหญิงนิจจารีย์ คำดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๘๘
เด็กหญิงวรนุช สุขสว่าง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๘๙
เด็กหญิงสาธิตา สายคชา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๙๐
เด็กชายนิพัทธ์ แขกสินทร

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๙๑
เด็กชายศุภกฤต ศรีวิไล

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๙๒
เด็กชายรติกร ไทยอุดม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๙๓
เด็กชายอัครพล สาวเสม

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๙๔
เด็กหญิงดารากร ทายทอง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมณีลอย วัดมณีลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๙๕
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปอมสิงห์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมณีลอย วัดมณีลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๙๖
เด็กหญิงมัญฑิรา ขันทองดี

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมณีลอย วัดมณีลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๙๗
เด็กชายคงภพ สุขอร่าม

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมณีลอย วัดมณีลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๙๘
เด็กหญิงพชรวรรณ พงษ์รอด

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมณีลอย วัดมณีลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๕๙๙
เด็กชายสมพงศ์ นาคงเมือง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมณีลอย วัดมณีลอย  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๐๐
เด็กชายสหพัฒน์ อันนาคะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๐๑
เด็กหญิงตรียาณัฏฐ์ ขำแผลง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๐๒
เด็กหญิงลลิตภัทร นทีศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๐๓
เด็กหญิงอรัญญา พงษ์ฉัตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๐๔
เด็กหญิงศิริมล ฤทธิงาม

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๖๐๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

มันคง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๐๖
เด็กชายวชิรวิทย์ อ้นตลบ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๐๗
เด็กชายวัฒนะชัย ยิมเอียม

้ ่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๐๘
เด็กชายณภดล แสงนิล

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๐๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ฤทธิเลิศ

์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๑๐
เด็กชายณัฐกรณ์ หมันหา

่

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๑๑
เด็กหญิงบุศรา กลินหอม

่

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๑๒
เด็กหญิงสุธิดา กลินหอม

่

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๑๓
เด็กหญิงจุไรรัตน์ กลำทอง

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๑๔
เด็กหญิงเขมิกา วงศ์มีแก้ว

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๑๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ โสภาค

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๑๖
เด็กหญิงศุภนิดา อมศิริ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๑๗
เด็กชายภูวดล แก้วพรายตา

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๑๘
เด็กชายธนดล สาระธรรม

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๑๙
เด็กชายณัฐชัย ตันเจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๒๐
เด็กชายกรรณชนาด สังข์แก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๒๑
เด็กหญิงสิรภัทร ผูกพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๒๒
เด็กหญิงสุพรรณี ขุนนุชนารถ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๒๓
เด็กหญิงสุจิตรา บุญเปรือง

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๒๔
เด็กหญิงธาริกา บุญพริง

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๒๕
เด็กหญิงปราณัสมา สายชนะพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๒๖
เด็กหญิงพัณทิตา มีสี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๒๗
เด็กหญิงรัชนก เปรมปรี

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๒๘
เด็กหญิงอรนาฎ ศรีโหร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๒๙
เด็กหญิงปทมพร เชยชอุ่ม

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๓๐
เด็กชายเจติวัฒน์ มีมัน

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๓๑
เด็กหญิงนันทิมา มุ่งปนกลาง

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๓๒
เด็กชายเดชาวัต ย้อมสี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๓๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา ถัทธทรง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๓๔
เด็กหญิงนราธิป หิรัญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๓๕
เด็กหญิงหทัยชนก มนแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๓๖
เด็กชายอนุวัฒน์ คงทวี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๓๗
เด็กชายบัญชา ปราบพาล

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๓๘
เด็กชายสันติ มะลิวัลย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๓๙
เด็กชายจามิกร วัฒโน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๐ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๖๔๐
เด็กหญิงธารทอง สีเงินยวง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๔๑
เด็กชายทักษ์ดนัย เอียงสา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๔๒
เด็กหญิงเขมจิรา พันธ์ภู

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๔๓
เด็กชายราชนันกร ทินกระโทก

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๔๔
เด็กหญิงศิลามาศ วอนอ้น

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๔๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย ทิมวัฒน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๔๖
เด็กหญิงกาญจนสุดา เนาว์สถาน

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๔๗
เด็กหญิงสุภาวดี ปล้องลาภ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๔๘
เด็กหญิงมุจรินทร์ เจียมจำรัส

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๔๙
เด็กหญิงจีรวรรณ พ่วงเกิด

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๕๐
เด็กชายสกุลชัย จริงประโคน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๕๑
เด็กชายนันทวัฒน์ เมฆฉาย

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๕๒
เด็กชายธนกานต์ อินทร์สร

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๕๓
นางสาวสาคร หาญแท้

๐๓/๐๘/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๖๕๔
เด็กชายไชยพศ บำรุงพงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๖๕๕
เด็กชายสุรชัย พุ่มแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๖๕๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

ฤทธิเดช

์

๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๖๕๗
เด็กหญิงดวงกมล ปนทอง

๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๖๕๘
เด็กหญิงสุจินดา ไม่ทราบ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๖๕๙
เด็กหญิงมะนาว มอญ

๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กหญิงแก้ว -

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๖๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ สังข์แก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๖๒
เด็กหญิงขวัญรัตน์ เสือแสนสิบ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๖๓
เด็กหญิงวีรวรรณ หัสเดชา

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๖๔
เด็กหญิงชญาดา ไพรปกติ

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๖๕
เด็กหญิงนุชจิรา ชืนวิไลทรัพย์

่

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๖๖
เด็กหญิงเนตรชนก เหลืองอร่าม

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๖๗
เด็กหญิงณัฐชา โยสา

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๖๘
เด็กหญิงนิจนันท์ เทียนรุ่งสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๖๙
เด็กหญิงนิตยา แซ่ซิม

้

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๗๐
เด็กหญิงจรินทร์ เจริญผล

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๗๑
เด็กหญิงณัฐกมล หมายช้อนกลาง

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๗๒
เด็กหญิงมิงกมล

่

โหมดพลาย
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๗๓
เด็กหญิงวิยะดา เสนกระจาย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๗๔
เด็กหญิงแพรวา สำเภาแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๑ / ๒๗๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๖๗๕
เด็กหญิงรัชญา ชอบสวย

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๗๖
นางสาวอาหมี

่

มาเยอะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๗๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เหล็กดี

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๗๘
เด็กหญิงกัลยกร ตรีวิเศษ

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๗๙
เด็กหญิงพรนภา ทับทิม

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กหญิงภีรดา แก้วจินดา

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๘๑
เด็กหญิงตวงพร โกศลานันท์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๘๒
เด็กหญิงสุภัสสรา เจ๊กนาม

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๘๓
เด็กหญิงอาทิตยา คมกฤษ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๘๔
เด็กหญิงชุติมา เต็มดี

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๘๕
เด็กหญิงณัฐรัมภา มหายศนันท์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๘๖
เด็กหญิงมาริสา ละโร้ย

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๘๗
เด็กหญิงอภิชญา แข็งแรง

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๘๘
เด็กหญิงณิชานันท์ พลมูลตรี

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๘๙
เด็กหญิงนุชรดี วนาโรจน์รุ่ง

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๙๐
เด็กหญิงภคอาภา เจริญสุข

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๙๑
เด็กหญิงจุฑามาศ พิไลชัชวาล

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๙๒
เด็กหญิงภัครพร ทองพิลา

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๙๓
เด็กหญิงกชามาส หมีนวล

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๙๔
เด็กหญิงบัวชมพู เบ้านอก

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๙๕
เด็กหญิงปริศนา แพรเขียว

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๙๖
เด็กหญิงปยมน ลีบุญส่ง

้

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๙๗
เด็กหญิงพรนภา ครุดโคกกรวด

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๙๘
เด็กหญิงชญานันท์ แสงปรากฎ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๖๙๙
เด็กหญิงสุภัสสร จำเนียรกุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๐๐
เด็กหญิงภัทรธิดา ด้วงทา

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๐๑
เด็กหญิงขวัญจิรา พละเสน

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๐๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญประกอบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๐๓
เด็กหญิงกำไร ละโร้ย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๐๔
เด็กหญิงชนิสรา บัณดิษฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๐๕
เด็กหญิงส้ม รุ่งสันเทียะ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๐๖
เด็กหญิงพิชญา จันทร์เงิน

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยโชค

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๐๘
เด็กหญิงกีรติกา พงษ์บุตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๐๙
เด็กหญิงจารุวรรณ งามน้อย

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๒ / ๒๗๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๗๑๐ เด็กหญิงพลอยกาญจน์
ธงชัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๑๑
เด็กหญิงพัชราภา นิเวศน์วง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๑๒
เด็กหญิงปยะวรรณ โชติวงศ์วิศาล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๑๓
เด็กหญิงรัตณา จันทร์ฉาย

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๑๔
เด็กหญิงสาริษา อภิบาลศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๑๕
เด็กหญิงอาทิตยา นุ่มไทย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๑๖
เด็กหญิงประภาศิริ คำภีร์พันธ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๑๗
เด็กหญิงมัทวัน พงษ์เพ็ง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๑๘
เด็กหญิงหงสกร ศรีนิกร

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๑๙
เด็กหญิงธนพร เทียนฉิมพลี

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๒๐
เด็กหญิงจินตนา สิงห์ลอ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๒๑
เด็กหญิงธัญกร คลองแห้ง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๒๒
เด็กหญิงอรทัย ปรีดา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๒๓
เด็กหญิงกฤติยา ยอดพิกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๒๔
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ กลัดทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๒๕
เด็กหญิงปทมาพร วิชาสอน

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๒๖
เด็กหญิงอุทุมพร นาคครุฑ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๒๗
เด็กหญิงณิชา จารุธาดา

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๒๘
เด็กหญิงไข่มุกม์ มูลผา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๒๙
เด็กหญิงปาลิตา ร่มโพรีย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กหญิงยุพา กลมวังก้อน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๓๑
เด็กหญิงรัชพร อาจยาทา

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๓๒
เด็กหญิงรัตนาวดี จันทร

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๓๓
เด็กหญิงปตานันท์ พันธ์บุดดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๓๔ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์
เปราะแดง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๓๕
เด็กหญิงธิดาวัลย์ หม่องสา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๓๖
เด็กหญิงศลิษา อ่อนศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๓๗
เด็กหญิงรัญชิดา พงษ์บุตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๓๘
เด็กหญิงสรินยา หงษ์เวียงจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๓๙
เด็กหญิงนรา ทีฆธัญเวคิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กหญิงดอกชบา คำแสน

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๔๑
เด็กหญิงเจนจิรา แลเฉาะกู่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๔๒
เด็กหญิงอภัสรา พนาพิทักษ์สกุล

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๔๓
เด็กหญิงวาสิตา คงนานดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๔๔
เด็กหญิงไหน แซ่เติน

๋

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๓ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๗๔๕
เด็กหญิงงามพิศ ภิบาลพนาสันต์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๔๖
เด็กหญิงฉิลา แรงลมบน

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๔๗
เด็กหญิงดรุณี พลพนาพิพัฒน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๔๘
นางสาวชูจ่า วนาเฉลิมเขต

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๔๙
เด็กหญิงล่อเชอ เชือสายวิบูลย์

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๕๐
เด็กหญิงมึติแด -

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๕๑
เด็กหญิงน่อเอเว -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๕๒
เด็กหญิงน่อโพแต -

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๕๓
เด็กหญิงปยะดา นพคุณภัทรพงศ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๕๔
เด็กหญิงจีรภัทร ชีวีอิสระ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๕๕
เด็กหญิงชนิตา ประกายคีรีสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๕๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ภัทรก่อเกิดบุญ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๕๗
เด็กหญิงเรืองริน จอมพยัคฆ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๕๘
เด็กหญิงอรทัย วงศ์กุลราษฎร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๕๙
เด็กหญิงสุนีย์ ขจรเดชดำเกิง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๖๐
เด็กหญิงเตือนใจ มรกตคีรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๖๑
เด็กหญิงชลิตา ประกายคีรีสุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๖๒
เด็กหญิงญาตาวี วรคำนึง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๖๓
เด็กหญิงนีรัมพร มาตนอก

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๖๔
เด็กหญิงวรรณอนงค์ ปนโท้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๖๕
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ ขอมีกลาง

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๖๖
เด็กหญิงปาริตา อุดมรักษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๖๗
เด็กหญิงกนกวรรณ นวภัทรสกุล

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๖๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไมมุ่ง

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๖๙
เด็กหญิงอนิตรา วารี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๗๐
นางสาววิภาดา มณีวัฒนาพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๗๑
เด็กหญิงสิรินภา นวกิจรุ่งเรือง

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๗๒
นางสาวอรทัย ลำเลิศพนารักษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๗๓
นางสาวลัดดา แปเปอพัฒนา

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๗๔
เด็กหญิงเลเก่พอ เดชาเกริกสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๗๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ศิลาขจรรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๗๖
เด็กหญิงฐิตินันท์ พรหมมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๗๗
เด็กหญิงศศิกานต์ เชาวลิตธำรง

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๗๘
เด็กหญิงอรญา ภู่ทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๗๙
เด็กหญิงพิมพ์ลดา พัสวีชยานนท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๔ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๗๘๐
เด็กหญิงนิลลดา ศรีโฮก

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๘๑
เด็กหญิงวรณัน โยธี

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๘๒
นางสาวธนพร ประทุมทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๘๓
เด็กหญิงสุธิดา เบเช่กู่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๘๔
เด็กหญิงนัตติกานต์ ตะนา

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๘๕
นางสาวกัลยา ชีวีอิสระ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๘๖
นางสาวณาลิสา แก้วลืมไพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๘๗
นางสาวนภัสสร วรรณคุณ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๘๘
เด็กหญิงณิชาภัทร ใหม่แก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๘๙
นางสาวปุญญิสา พูลนาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๙๐
นางสาวจีระแพทย์ บานชัยภูมิ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๙๑
นางสาวเบญญา จิตรงามขำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๙๒
เด็กชายปฏิภาณ ชัยมงคล

๑๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๙๓
เด็กชายยุทธนา คุณฮวย

๒๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๙๔
เด็กชายอนิรุจ ปยะรัตน์

๑๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๙๕
เด็กชายศุภศักดิ

์

โชติสุทธิ

์

๒๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๙๖
เด็กหญิงณัฐธิตา บุญแสง

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๙๗
เด็กหญิงชลธิชา เสือเฒ่า ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๙๘
เด็กหญิงเขมิกา จอมเผือก ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๗๙๙
เด็กหญิงกรณิศ ศรีสุวรรณ

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๐๐
เด็กชายกิตติธัช คุณฮวย ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๐๑
เด็กชายวีรภัทร เศรษฐี

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กชายสงกรานต์ เกตุสุวรรณ

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๐๓
เด็กชายปรเมศวร์ สวัสดี ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กชายชินเดช ยอดรัก

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กชายเจนณรงค์ จอมเผือก

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กชายธนากร แน่วแน่

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๐๗
เด็กหญิงสุกัญญา นวลเอียม

่

๑๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กหญิงสุนันทา รัตนีพันธ์

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๐๙
เด็กหญิงจุฑามาศ อบเชย ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๑๐
เด็กหญิงวริษฐา สีดา

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๑๑
เด็กหญิงจันทร์โสภา เสือเฒ่า ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๑๒
เด็กหญิงรัตดาวัลย์ ยอดยิง

่

๐๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๑๓
เด็กชายวชิรพงศ์ วงศ์วัฒนาสิริ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๑๔
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สะอาด
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๕ / ๒๗๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๘๑๕
เด็กชายภานุพงศ์ นุ่มเนียม

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๑๖
เด็กชายนัฐดนัย คุณฮวย ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๑๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

โพธิสุวรรณ

์

๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๑๘
เด็กหญิงสมัชญา แสนศรีมล

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๑๙
เด็กหญิงลินลดา ศรีแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กหญิงปทมพร คุณฮวย ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองนำใส หนองนำใส  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๒๑
นายณัฐพล ปนเกตุ

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๒๒
นายณัฐพล คงทวี

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๒๓ นางสาวกฤตติยาภรณ์
เกตุมณี

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๒๔
นางสาวมันตา เริงสำราญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๒๕
นายธีรภัทร อนุศาสตร์สังข์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๒๖
นายภานุพงษ์ ผัดนวล

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๒๗
นางสาวฐิตา จันทบูรณ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๒๘
นางสาวปภาวรินท์ ทองกอก

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๒๙
นายกรพัชร์ วรรณภูมิ

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๓๐
นายจตุรงค์ ดีหง๊อง

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๓๑
นายธนศานติ

์

สุทธิประเสริฐ
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๓๒
นายอนุกูล เต่านำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๓๓
นายอานนท์ ร้อยเอก

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๓๔
นางสาวมยรุฉัตร บุญชูเชิด

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๓๕
นายกรวิชญ์ ฤาเดช

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๓๖
นายธีรภัทร ทัศนา

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๓๗
นายสมพงษ์ แย้มศิริ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๓๘
นางสาวสุดาพร ใสสะอาด

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๓๙
นายรัตชตะ ญาติดุสดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๔๐
นางสาวพรชิตา ปนทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๔๑
นายณัฐวุฒิ หยุดแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๔๒
นางสาวกฤษณา อิมโอษฐ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๔๓
นางสาวเพชรลดา พุทโธ

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๔๔
นายรชานนท์ เปลียนสะอาด

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๔๕
นางสาวกัณฐมณี วรรณเวก

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๔๖
นางสาวสุภาพร พุ่มแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๔๗
นายศราวุฒิ เงินยวง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๔๘
นายณัฐพล พึงเคหา

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๔๙
นายวรพจน์ สอนประสาท

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๘๕๐
นายศิริศักดิ

์

จำเริญจ้า
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๕๑
นายณัฐนนท์ เอียมงาม

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๕๒
นายณัฐพล สุดสวาสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๕๓
นายณัฐภูมิ ปานทรัพย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๕๔
นายพิชัย แซ่ตัง

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๕๕
นางสาวสะพีมะ ไม่ทราบ

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๕๖
นายสหรัฐ ช้างแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๕๗
นางสาวธมนวรรณ อ่อนแช่ม

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๕๘
นายประพจน์ ดังเหมาะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๕๙
นายอธิคม แจ่มจันทร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๖๐
นายวราวุฒิ แซ่กัว

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๖๑
นายเทพพิทักษ์ อนุรักษา

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๖๒
นายประดิษฐ์ จิตตเลิศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๖๓
นายพรพิรุณ เจิมพวงผล

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๖๔
นางสาวกุลนิษฐ์ เม็ดดิเนีย

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๖๕
นางสาวการะเกตุ พุ่มพวง

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๖๖
นางสาวชไมพร ฟูกลิน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๖๗
นางสาวรัตติยากร หลาบสุภา

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๖๘
นายธนาวุฒิ ประสม

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๖๙
นายสรายุทธ แก้วนาค

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๗๐
นางสาวสุนิสา เมฆฉาย

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๗๑
นางสาวสุริวิภา การะเกตุ

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๗๒
นายพงษ์สิทธิ

์

มีศิริ
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๗๓
นายเรืองชัย แซ่อึง

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๗๔
นางสาวสุภัสสร รุ่งเรือง

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๗๕
เด็กหญิงกชกร เฉือยฉำ

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๗๖
เด็กชายกนกศักดิ

์

กลินฟุง

่

๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๗๗
เด็กชายธีรวัฒน์ กองบุญ

๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๗๘
เด็กหญิงสุณัชชา งามเอนก

๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๗๙
เด็กหญิงธญารัตน์ ชมสูงเนิน ๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๘๐
เด็กชายณัฐชนน จันทร ๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๘๑
เด็กหญิงนันธิตา ยศยิงยง

่

๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๘๒
เด็กหญิงภคพร แสงจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๘๓
เด็กชายเกรียงไกร นุชนารถ ๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๘๔
เด็กหญิงเมธินี สังข์ทอง

๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๘๘๕
เด็กหญิงโปรดปราน เชิดชู ๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๘๖
เด็กชายธีระศักดิ

์

นาไชยดี
๒๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๘๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ แก้วกลม

๑๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๘๘
เด็กหญิงอภิญญา แก้วกลม

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๘๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ผึงผาย

่

๑/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๙๐
เด็กหญิงมทนาลัย ทองแท้

๑๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๙๑
เด็กหญิงสมิตา นาคโสม ๗/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๙๒
เด็กชายจิรเมธ ดอกแก้ว

๒๗/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๙๓
เด็กหญิงนันทภรณ์ จิตตเลิศ

๑๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๙๔
เด็กหญิงศรารัตน์ ทองคำ

๒๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๙๕
เด็กชายคณิตศร ปญเศษ

๓๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๙๖
เด็กหญิงณัฐกฤตา จันทร

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๙๗
เด็กหญิงวิภาดา เวชประดิษฐ์ ๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๙๘
เด็กชายจิรพนธ์ ฤทธิเดช

์

๑๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๘๙๙
เด็กชายชาติพัฒน์ เปาเล้ง

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๐๐
เด็กชายวีรภาพ จันทร์หอม

๑๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๐๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญรอด ๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๐๒
เด็กหญิงภัทรวดี มุสิกาภูมิ ๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๐๓
เด็กหญิงพรนภา มุสิกาภูมิ

๑๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๐๔
เด็กชายไกรวิชญ์ คงเพ็ชร

๑๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๐๕
เด็กหญิงอัญชิสา มากมูล

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๐๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ น้อยพานิช

๒๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๐๗
เด็กชายพรพินิจ แซ่อัง

้

๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๐๘
เด็กชายกิตติพงศ์ แสนพลเมือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๐๙
เด็กชายวงศ์วริศ รัตนากร

๑๒/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๑๐
เด็กชายวรท สวัสดี ๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๑๑
เด็กชายวรัตน์ สวัสดี

๑๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๑๒
เด็กชายอนุชา ศิริเมือง

๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๑๓
เด็กหญิงอรปรียา นิลถม ๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๑๔
เด็กชายชนัดพล ศักดา ๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๑๕
เด็กชายจิรเมธ ประทุม

๒๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๑๖
เด็กชายณัฐภัทร คงเพิมวงค์

่

๑๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๑๗
เด็กชายทศพล จีนกอง

๑๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๑๘
เด็กชายธีรภัทร ชัยมงคล

๒๙/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๑๙
เด็กชายฤทธากร คงเพิมวงค์

่

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๙๒๐
เด็กหญิงจิตรลดา กรวงษ์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๒๑
เด็กหญิงจิรัชญา เถาทอง ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๒๒
เด็กหญิงชนัญธิดา อิมเอิบ

่

๑๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๒๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ขวัญข้าว

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๒๔
เด็กหญิงมัลลิกา เอียมนาขาว

่

๑๐/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๒๕
เด็กหญิงศศิวิมล หลอดทองแดง ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๒๖
เด็กหญิงศิรประภา ตันติวิภวกุล ๘/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๒๗
เด็กหญิงศิริพร มหาสินธ์

๑๐/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราษฎร์สมานฉันท์  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๒๘
เด็กหญิงนภัทร โตใต้

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๒๙
เด็กหญิงนันทรัตน์ บุญมาก

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๓๐
เด็กชายวงศธร จิตรเลิศ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๓๑
เด็กชายรัชภูมิ มากเมือง

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๓๒
เด็กชายณัฐกมล สุวรรณสิงห์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๓๓
เด็กชายภธนะ เปรมปรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๓๔
เด็กชายต้นไผ่ พม่า ๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๓๕
เด็กชายกฤษฎา อ้อมแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๓๖
เด็กชายธนภัทร แปนห้วย

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๓๗
เด็กหญิงจันทรา บุญคุ้ม

๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๓๘
เด็กหญิงวรัญญา โสมนัส

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๓๙
เด็กหญิงภัทราพร ไล้สกุล

๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๔๐
เด็กหญิงพรไพลิน โตใต้ ๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๔๑
เด็กหญิงสุพัตรา ดิษฐแสง

๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๔๒
เด็กหญิงบี พม่า

๕๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๔๓
เด็กชายชานนท์ ศรีราจันทร์

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๔๔
เด็กหญิงอักษราภัค แสงเงิน

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๔๕
เด็กหญิงนพวรรณ แย้มเกษร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๔๖
เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทร์หอม

๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๔๗
เด็กชายดุจเพชร มุงคุณ

๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๔๘
เด็กชายอภิรกษ์ สมประสงค์

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๔๙
เด็กชายฟา พม่า ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๕๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แซ่เอียบ ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองบัว สุขวราราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๕๑
เด็กชายวิวัฒนา ไทยนุกุล ๘/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองบัว สุขวราราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๕๒
เด็กหญิงปราณชีวัน หงษ์โต

๑๐/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองบัว สุขวราราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๕๓
เด็กหญิงแตงโม ไม่ทราบ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว สุขวราราม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๕๔
เด็กชายสรจักร เนียมจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๙๕๕
เด็กชายรพีภัทร เจริญทรง

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๕๖
เด็กชายขวัญชัย ชูเจริญผล

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๕๗
เด็กชายศุภรงค์ อุ่นเรือน

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๕๘
เด็กชายธนพลธ์ ประทุมเทือง

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๕๙
เด็กชายธราธร ภูบาล

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๖๐
เด็กชายศรัทธนิตย์ รุ่งจำรัส

๗/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๖๑
เด็กชายอภิวัฒน์ ปราบหนองบัว

๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๖๒
เด็กชายสุคนธรัตน์ แช่มพุก

๙/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๖๓
เด็กชายธีรเดช เล็กเพ่อ

๓/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๖๔
เด็กหญิงสุพนิดา บัวแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๖๕
เด็กหญิงณัชนิชา แก้วปดชา

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๖๖
เด็กหญิงจิรธิดา ศาลา

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๖๗
เด็กหญิงวราลี มารยาท

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๖๘
เด็กชายธีรเดช โพนหินกอง

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๖๙
เด็กชายปราโมทย์ สังข์ทอง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๗๐
เด็กชายปุณยวีย์ บัวสัน ๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๗๑
เด็กชายวิทวัส สร่ายเพชร

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๗๒
เด็กชายธนพนธ์ กิมเส็ง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๗๓
เด็กหญิงโสภิตา พึงพาย

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๗๔
เด็กหญิงญาณิศา จันทร์เขียว

๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ภู่เดช

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๗๖
เด็กชายสันติภาพ มาเมือง

๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๗๗
เด็กชายธีรพัฒน์ จันทร์ดา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แรงงาน

๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๗๙
เด็กชายทิวากร ช่างเขียน

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๘๐
เด็กชายพิทักษ์ โกยรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๘๑
เด็กชายวันชนะ ศรีเรือง

๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๘๒
เด็กชายจารุวิทย์ บางลับ

๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๘๓
เด็กชายบุณยกร ทรงครักษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๘๔
เด็กหญิงอรพรรณ เอืยมสอาด

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๘๕
เด็กหญิงวันทนา ประทุมเทือง

๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๘๖
เด็กหญิงชนกาญจน์ พูลเปยม

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๘๗
เด็กหญิงปฐมพร บุญเพ็ญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๘๘
เด็กหญิงพัชรี จินดา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๘๙
เด็กหญิงพรพิมล โนนรุ่งเรือง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๐ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๖๙๙๐
เด็กชายวีรพงศ์ แย้มเกสร

๒๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาถ่าน

เขาถ่านธรรมเสนานี
 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๙๑
เด็กหญิงธิดาพร หอมวิจิตร ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาถ่าน

เขาถ่านธรรมเสนานี
 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๙๒
เด็กชายรณกร เทียงตรง

่

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาถ่าน

เขาถ่านธรรมเสนานี
 

รบ ๒๔๖๐/๖๙๙๓
เด็กชายธนเดช ต้วมสี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๙๔
เด็กชายอิทธิกร ทองเสือ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๙๕
เด็กชายฤทธิชัย ศรีเมือง ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๙๖
เด็กหญิงอริศรา ดวงศรี

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๙๗
เด็กหญิงทิพยรัตน์ วงศ์นาค

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๙๘
เด็กหญิงผกามาศ แก้วคำ

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๖๙๙๙
เด็กหญิงทวินันท์ ผ่องขลิบ

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๐๐
เด็กหญิงสุปรีญา สุขเสงียม

่

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๐๑
เด็กหญิงธนภรณ์ ภูมิพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๐๒
เด็กชายณัฐกร สิทธิแสง

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๐๓
เด็กหญิงจันทิมา จันทร์นาคา ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๐๔
เด็กหญิงอาซีซะ อุ่นกงลาด

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๐๕
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

บัวดี ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๐๖
เด็กหญิงวราภรณ์ สวัสดี

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๐๗
เด็กหญิงวิชญาดา ลาวทอง

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๐๘
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สระศรี

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๐๙
เด็กหญิงอุไรวรรณ แก้วคำ

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๑๐
เด็กหญิงนำทิพย์ คงชาติไทย

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๑๑
เด็กหญิงจินดา เยงโพ่

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๑๒
เด็กหญิงสุดา

ไม่ปรากฎนามสกุล ๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๑๓
เด็กหญิงศศิพิมพ์ อัตโสภณวัฒนา

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๑๔
เด็กหญิงทิวาพร ซอมอ

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๑๕
เด็กชายบวรชัย กลันหุ่น

่

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๑๖
เด็กหญิงชุติภา แก้วอ่อน

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสันติการาม สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เสือเฒ่า

๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๑๘
เด็กชายบดินทร์ แก่นอูด

๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๑๙
เด็กชายณัฐภูมิ น่าชม ๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๒๐
เด็กชายสมศักดิ

์

เมฆฉาย ๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๒๑
เด็กชายสรายุทธ ฤทธิเดช

์

๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๒๒
เด็กชายหัตทัย ทองมิตร

๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๒๓
เด็กชายวิชชากร ทองศิล

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๒๔
เด็กชายบุญเกิด ม่วงสวย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๑ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๐๒๕
เด็กชายวีรพล พราหมณ์เลิศ ๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๒๖
เด็กหญิงจิราพัชร พงษ์ทวี

๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๒๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา มณีงาม

๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๒๘
เด็กหญิงไอยาพร เอียวถาวร

้

๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๒๙
เด็กหญิงเจรจา ฉลาดเลิศ

๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๓๐
เด็กหญิงมัชฌิมา ทิพย์ประเสริฐ

๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๓๑
เด็กหญิงมัญชรี วีระนนท์

๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๓๒
เด็กหญิงวาสนา เพิมลาภ

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๓๓
เด็กหญิงธัญชนก ชุมพล

๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๓๔
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ชัยมงคล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๓๕
เด็กหญิงพรพิมล ต่วนศิริ ๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๓๖
เด็กชายชินาธิป สว่างพืน

้

๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๓๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ เซ่งเส็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๓๘
เด็กหญิงอารยา น้อยสวาท

๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๓๙
เด็กหญิงธนพร เชยรส

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๔๐
เด็กชายชาตรี สีนวนใหม่ ๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๔๑
เด็กชายพิเชษฐ์ พุ่มพวง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเจาะ

๑๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๔๓
เด็กชายสุภเวช สุดท้วม

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๔๔
เด็กชายอุ้มบุญ นิยมดุษดี

๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๔๕
นายนันทวัฒน์ สรรเสริญ

๒๗/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๔๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ กลมเกลียง

้

๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๔๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ พิรุณดี

๑๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๔๘
เด็กหญิงพัชรีวรรณ อ้อมแก้ว ๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๔๙
นายศรายุทธ พราหมณ์เลิศ

๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๕๐
นายพิทักษิณ บุตรนำเพชร ๙/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๕๑
นายณัฐนนท์ หล้าจันทร์ ๕/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๕๒
นายณัฐพล จันทนามา ๗/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๕๓
นายอาทิตย์ ชูคำ

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๕๔
นายธนาวุฒิ นาคสิงห์

๒๑/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๕๕
นายศิรวิทย์ พระพิไชย

๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๕๖
นางสาวสุธารัตน์ หมายพึงโพธิ

่ ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๕๗
นายสราวุทธ อุ่นเรือน

๒๘/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๕๘
นายกษิเดช สูติสงค์

๑๑/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๕๙
นายสิทธิชัย มาเมือง ๓/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๐๖๐
นายวีระศักดิ

์

แพงงาม
๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๖๑
นายจิตรภาณุ โยธาภักดี

๒๕/๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

สันติการาม  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๖๒
เด็กชายธีรพงศ์ บัวทอง

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๖๓
เด็กชายวีรภาพ เกตุกร ๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๖๔
เด็กชายณัฐดนัย เหลืองแดง

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๖๕
เด็กชายพงศกร ทิงเสน

้

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๖๖
เด็กชายศิรภัทร ชัยมงคล

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๖๗
เด็กชายพีรเดช เกตุกร

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๖๘
เด็กชายนนทวัฒน์ คุณฮวย

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๖๙
เด็กชายวัชรพล บุญฑริก

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๗๐
เด็กชายนราธิป สว่างวงศ์ ๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๗๑
เด็กหญิงกชกร คุณฮวย

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๗๒
เด็กหญิงชนิตา ยังกองแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๗๓
เด็กหญิงปทิตา คุณฮวย

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๗๔
เด็กหญิงณัฐณิชา สุขเสริม

๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๗๕
เด็กหญิงนันนิกา นำใจสุก

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๗๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เหียมหาญ

้

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๗๗
เด็กหญิงวรกานต์ ดีท้วม ๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๗๘
เด็กหญิงขวัญจิรา นามพิมล

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๗๙
เด็กหญิงกนกวรรณ แสงอยู่

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๘๐
เด็กหญิงนงนภัส แซ่ตัง

้

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๘๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ ฉลวยศรีเมือง

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๘๒
เด็กหญิงสิริธร เติมจอม

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๘๓
เด็กหญิงอณัญญา คงกระพันธ์

๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๘๔
เด็กชายอึง

่

ปานจันทร์
๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๘๕
เด็กชายธนกฤต ไผ่สุข

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๘๖
เด็กชายรพีภัทร เมืองเล็ก

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เกตุปญญาประชาสรรค์

 

รบ ๒๔๖๐/๗๐๘๗
เด็กชายธีรภูมิ สมสุดใจ

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๘๘
เด็กชายสุภัทร พยุหกฤษ

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๘๙
เด็กชายคฑาวุธ ปรักมานนท์

๒๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๙๐
เด็กชายธีรภัทร จันทร์แปลง

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๙๑
เด็กชายเจษฎา บุญเลิศ

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๙๒
เด็กหญิงธิติภรณ์ อู่ตะเภา

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๙๓
เด็กหญิงอชิรญา ภุมริน ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๙๔
เด็กหญิงวาสิตา ฮกเจริญ

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๐๙๕
เด็กหญิงพรพิมล สุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๙๖
เด็กหญิงธัญชนก ดวงจันทร์

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๙๗
เด็กชายธีรภัทร บุญส่ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๙๘
เด็กชายอภิรมย์ เรืองใจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๐๙๙
เด็กชายกนก สว่างเกตุ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๐๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คงเพชร
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๐๑
เด็กชายพีรภัทร อู่ตะเภา

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๐๒
เด็กหญิงวริศรา รืนสม

่

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๐๓
เด็กหญิงนุชศรา แซ่โง้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๐๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา ประเสริฐสังข์

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๐๕
เด็กหญิงวรรณพร ล้าพวง

๒๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๐๖
เด็กหญิงชนัญชิดา เพชรงาม

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ทุ่งหลวง  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๐๗
เด็กชายณัฐภูมิ อบมาลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๐๘
เด็กชายอนุชิต สุดท้วม ๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๐๙
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ม่วงงาม
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๑๐
เด็กชายพีรพัฒน์ เอียมเอิบ

่

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๑๑
เด็กชายศราวุฒิ สร้อยสุวรรณ

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๑๒
เด็กชายธิติ น้อยประสิทธิ

์

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๑๓
เด็กชายธนวัฒน์ ฟกแก้ว

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๑๔
เด็กหญิงภิรตา สมภาร ๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๑๕
เด็กหญิงพีรญา ญาติดุษดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๑๖
เด็กหญิงพิมพ์ลดา หมายพึงโพธิ

่ ์

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๑๗
เด็กชายรัชภูมิ จิตต์ดี ๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๑๘
เด็กชายคณิน นิยมดุษดี

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๑๙
เด็กชายเจษฎา แก้วคำ

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๒๐
เด็กชายธนพงศ์ ทับทิมพราย

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๒๑
เด็กหญิงดาว - ๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๒๒
เด็กหญิงตมิสา ขาวสอาด

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๒๓
เด็กหญิงรุ่งนภา อินทร์เปยม ๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๒๔
เด็กหญิงพัชราภา เกษรนวล

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๒๕
เด็กหญิงพฤกษา พงษ์พิณ

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๒๖
เด็กหญิงสายธาร บัวแย้ม

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๒๗
เด็กหญิงภัทรวดี พันธ์พวก

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)

สนามสุทธาวาส  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๒๘
เด็กชายศุภกฤต สุขเกษม

๑๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๒๙
เด็กชายภูวฤทธิ

์

ใจทอง ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๔ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๑๓๐
เด็กชายณัฐพงษ์ เขียวหอม

๑๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๓๑
เด็กชายวีรวัฒน์ บัวดี

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๓๒
เด็กหญิงกันยาพร เปยมพิไชย

๑๒/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๓๓
เด็กหญิงกนกวรรณ คงเพชร ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๓๔
เด็กหญิงพิมลรัตน์ แก้วคำ

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๓๕
เด็กหญิงอรจิรา โกมลวานิช ๓/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๓๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญฤทธิ

์

๒๖/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๓๗
เด็กชายอภิรักษ์ เต็มทวี

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๓๘
เด็กชายกฤษดา ทำสะอาด ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๓๙
เด็กชายธนากร ทำสะอาด ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๔๐
เด็กชายปฏิภาน อินทนิล

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๔๑
เด็กชายวีรกร ผลเจริญ

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๔๒
เด็กชายชนาธิป คงเทียม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๔๓
เด็กชายปราบ กุลโพธิศรี

์

๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๔๔
เด็กชายสุทธิภัทร คะเชนทร

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๔๕
เด็กหญิงเอลิกา สว่างพืน

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๔๖
เด็กหญิงธันยมัย แสงอาทิตย์ ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๔๗
เด็กหญิงชลริดา แค้วคำมูล ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๔๘
เด็กหญิงมณฑิตา สมพงษ์เจริญ

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๔๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา อำนวลใจ

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๕๐
เด็กหญิงกุลณัฐ สรรเสริญ

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๕๑
เด็กชายกรวีร์ พระพิไชย ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๕๒
เด็กหญิงณัฐพร แรงงาน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๕๓
เด็กหญิงธัญญเรศ ศิริมาศ ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพุคาย เขากูบอินทาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๕๔
เด็กชายณัฐพงษ์ พรหมบุตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๕๕
เด็กชายสิทธิศาสตร์ ยิมพริม

้ ้

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๕๖
เด็กชายวรเมธ ตาแจ่ม

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๕๗
เด็กชายอภิทักษ์ สุโขประสพชัย

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๕๘
เด็กหญิงอรอุมา เหียมหาญ

้

๔/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๕๙
เด็กหญิงอรุณ ทาสี

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๖๐
เด็กหญิงจินต์จุฑา อู่ตะเภา

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๖๑
เด็กหญิงวรรณดี แสนแก้ว

๒๐/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๖๒
เด็กหญิงอมลรดา มณีกอง

๓๐/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๖๓
เด็กหญิงกวิตา แก้วคำ ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๖๔
เด็กหญิงเบญญาวี ศุภวัฒน์กิตติ

๒๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๑๖๕
เด็กชายกล้าณรงค์ ม่วงคำ

๒๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๖๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ หมืนชำนาญ

่

๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๖๗
เด็กหญิงพิณทิพย์ ลักษณ์ใหญ่

๒๘/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๖๘
เด็กชายกิตติทัต มณีกอง

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๖๙
เด็กชายเพิมศักดิ

่ ์

โพธิทอง

์

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๗๐
เด็กชายมหรรนพ จันทร์ชูกลิน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๗๑
เด็กหญิงชลิตา ทาสี ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๗๒
เด็กหญิงสุนันทา มาตรา

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๗๓
เด็กหญิงนุชษรา ทองคำ

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๗๔
เด็กหญิงวันวิสาข์ จันทร์เขียว

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๗๕
เด็กหญิงปริฉัตร โซวเซ็ง

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๗๖
เด็กหญิงแพรวา ดวงภูตะวัน

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๗๗
เด็กชายอรร๔พล เพชรโกมล ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปง เจริญธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๗๘
เด็กชายกมลสุทธิ

์

ลักษณะโต
๑๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๗๙
เด็กชายชัยภัทร์ กฤชจิรัชย์

๑๓/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๘๐
เด็กชายอธิป สมสร

๒๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๘๑
เด็กชายอจลวิชญ์ เจริญวัน

๒๒/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๘๒
เด็กหญิงศลิษา ทับวิชา ๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๘๓
เด็กหญิงศศิประภา ฉิมมานิตย์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๘๔
เด็กหญิงซีเอ - ๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๘๕
เด็กหญิงบุษบาวรรณ เจริญวัน

๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๘๖
เด็กชายจิรายุ เสริมสุข ๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๘๗
เด็กชายชัยชนะ จะแงมรัมย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๘๘
เด็กชายฐณะวัฒน์ อิมเอิบ

่

๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๘๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ดีทอง ๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๙๐
เด็กชายภาณุมาศ อมเฉลียง

๑๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๙๑
เด็กชายศุภกิตต์ ม่วงนาค

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๙๒
เด็กชายอำพล สมสร

๑๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๙๓
เด็กหญิงอรอุมา วันกิจ

๑๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๙๔
เด็กชายณิฐิ สาโสด

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๙๕
เด็กชายณัฐภูมิ ทับวิชา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๙๖
เด็กหญิงอทิตยา สำราญสุข

๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

นาคอก  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๙๗
เด็กชายศรทอง พวงสุวรรณ์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดนาสมอ  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๙๘
เด็กชายดนุวัศ ชาบุญเรือง

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดนาสมอ  

รบ ๒๔๖๐/๗๑๙๙
เด็กชายภาณุวิชย์ จุ่ยศิริ

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดนาสมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๒๐๐
เด็กชายก้องภพ ดวงชืน

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดนาสมอ  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๐๑
เด็กหญิงจรรย์อมล อุ่นทา

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดนาสมอ  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๐๒
เด็กหญิงกมลชนก จันทร์นวลศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๐๓
เด็กหญิงกมลธิดา พุกสวย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๐๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองอาจ

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๐๕
เด็กชายกรวิชญ์ วงษ์สกุล

๐๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๐๖
เด็กชายกิตติธัช ปานอยู่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๐๗
เด็กหญิงณัฐฤทัย กองสา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๐๘
เด็กหญิงทอฝน สุขสวัสดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๐๙
เด็กหญิงพิชชานันท์ จันทร

๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๑๐
เด็กชายภาณุวิชญ์ อาสนเวช

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๑๑
เด็กชายรัฐกรณ์ ชูช่วย

๑๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๑๒
เด็กหญิงวรกานต์ พวงสุวรรณ

๓๐/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๑๓
เด็กหญิงศศิวิมล พลศิลป

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๑๔
เด็กหญิงสุชัญญา ทองอินทร์

๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๑๕
เด็กหญิงสุนิษา จันทวงษ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๑๖
เด็กหญิงอลิสลา สรงกระสินธุ์

๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๑๗
เด็กหญิงณัฐนิชา จันทรชิต

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๑๘
เด็กชายนราธิป คำวอน

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๑๙
เด็กหญิงปณวรรธน์ บุตรนำเพชร

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๒๐
เด็กหญิงพาขวัญ แก้วคำสิน

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๒๑
เด็กหญิงศรัญญา เจริญตา

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๒๒
เด็กหญิงอรอุมา โมขุนทด

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุแค ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๒๓
เด็กชายชิติพัทธ์ หินอ่อน

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๒๔
เด็กหญิงพินทุ์สุดา หนูพรม

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๒๕
เด็กหญิงเกือกูล

้

อุปภิเทศ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขนาก ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๒๖
เด็กหญิงณัชญา มีบุญมา

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขนาก ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๒๗
เด็กหญิงกมลวรรณ -

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๒๘
เด็กชายคณิน -

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๒๙
เด็กหญิงปริณดา หมืนผาชนะ

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๓๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

หมืนผาชนะ

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๓๑
เด็กหญิงอรอุมา ดอนคำไพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๓๒
เด็กชายอวิรุทธ์ เกตุแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๓๓
เด็กหญิงศิโรรัตน์ แก่นจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๓๔
เด็กชายสิบปกร กองแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน ศพอ.สวนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๒๓๕
เด็กหญิงนิตยา จะเริกรัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๓๖
เด็กหญิงวราภรณ์ อัมฤทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๓๗
เด็กหญิงวิมพ์วิภา เคลือบสำราญ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๓๘
เด็กชายปุญญพัฒน์ เกิดศิริชินวัฒน์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๓๙
เด็กหญิงวรรณวิสา ไข่พิน

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปรือ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๔๐
เด็กชายวีรศักดิ

์

ชูชวลิต
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๔๑
นางสาวกมลฉัตร เศรษฐกีรติกุล

๐๕/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๔๒
เด็กชายณัฐพล อินทร์พรม

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๔๓ เด็กชายประกายเวศน์
ชุลีกราน

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๔๔
เด็กหญิงปริชญา มีถาวร

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๔๕
เด็กชายปยะบุตร สูงจัน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๔๖
เด็กหญิงพรพรรณ ขันท์ทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๔๗
เด็กหญิงพรพิมล ภู่ฉุน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๔๘
เด็กหญิงพิชญาภา ภู่สุวรรณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๔๙
เด็กหญิงมะลิวัลย์ ชังจันทร์

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๕๐
เด็กหญิงลักษิกา โมลาลาย

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๕๑
เด็กหญิงสตรีรัตน์ สองพรมทิพย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๕๒
เด็กหญิงสาวิณี พันอินท์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๕๓
เด็กหญิงสุธาดา เสือสิงห์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๕๔
เด็กหญิงอนุสรา บัวศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๕๕
นางสาวอัญชรีย์ นิโกรธา

๐๖/๐๑/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๕๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จีนหวาน

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๕๗
เด็กหญิงจิราพร ขันทองไชย

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๕๘
เด็กหญิงจิราวรรณ พวงสวาย

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๕๙
เด็กหญิงชณัฐฌา ประสาร

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๖๐
เด็กชายตรีภพ สวดมนต์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๖๑
เด็กหญิงเบญญาภา สมอตอน

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๖๒
เด็กหญิงมนัชยา ราชเสนา

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๖๓
เด็กหญิงวรดา ขำเมือง

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๖๔
เด็กชายสิรดนัย หอมไกร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๖๕
เด็กชายสุวิจักขณ์ พวงทรัพย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๖๖
เด็กหญิงอจิระพา วุฒพันธ์

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๖๗
เด็กหญิงจอมสุดา สิงกรณ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๖๘
เด็กหญิงดาว -

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๖๙
เด็กชายทศพล ค้นหาสุข

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๒๗๐
เด็กชายพัทธกานต์ มันคง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๗๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พวงสุวรรณ์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๗๒
เด็กหญิงมารินทร์ อร่ามจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๗๓
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สีม่วงอ่อน

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๗๔
เด็กชายวิศรุต วัฒนทองทวี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๗๕
เด็กหญิงศศกร จันทร

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๗๖
เด็กหญิงศิริรักษ์ บุญก่อสร้าง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๗๗
เด็กหญิงสุพรรษา เสมออิม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๗๘
เด็กหญิงชลดา วิลาทอง

๑๗/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๗๙
เด็กหญิงนิศาชล รักขุมแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๘๐
เด็กหญิงสุมณฑา ทองสุขุม

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๘๑
เด็กหญิงจิรภัทร หิรัญวงศ์

๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๘๒
เด็กชายชินบัญชร หิรัญวงศ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๘๓
เด็กชายชลสิทธิ

์

พิศเพ็ง
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๘๔
เด็กหญิงสลิลทิพย์ หนูอินทร์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๘๕
เด็กหญิงสุชาดา ปานสุวรรณ

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๘๖
เด็กหญิงสุชาดา หาญสุด

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๘๗
เด็กหญิงธนภรณ์ นาแปน

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๘๘
เด็กชายธนัญชัย โทตรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๘๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ฉายแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๙๐
เด็กชายประถมพร อัคนาน

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๙๑
เด็กหญิงภัทรา เหมราร่อน

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๙๒
เด็กหญิงวรัทญา หลำชู

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๙๓
เด็กหญิงสาลินี บุญเงิน

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๙๔
เด็กหญิงอรอนงค์ โตบุญจงเจริญ

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๙๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เชษฐะ

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๙๖
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

หมืนดารา

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๙๗
เด็กหญิงเกวลิน ชิดนอก

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๙๘
เด็กชายสกล พลอยเพ็ชร

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๒๙๙
เด็กชายอโนชา อินทร

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัวเบา
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใยบัว ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๐๑
เด็กหญิงชไมพร นากุ

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใยบัว ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๐๒
เด็กหญิงบัณฑิตา อินทร์กลิน

่

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใยบัว ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๐๓
เด็กชายพงศ์เทพ แก้วกลัด

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใยบัว ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๐๔
เด็กชายกนต์รพี เสียงเย็น

๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๓๐๕
เด็กหญิงสุชาวดี แก้วแดง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๐๖
เด็กหญิงอรจิรา เล็กธนู

๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๐๗
เด็กหญิงดวงชนก ลิมมัน

่ ่

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา
ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๐๘
เด็กชายภาณุมา อรรธนิศากร

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๐๙
เด็กหญิงศศิวิมล นิยมญาติ

๑๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๑๐
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พวงสุวรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๑๑
เด็กหญิงภัทร ศิลปวิศวกุล

๑๐/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนพระแม่มารี ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๑๒
เด็กชายณทรรศน์ ศรีจันทร์เฟอ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๑๓
เด็กชายภาณุ พม่า

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๑๔
เด็กหญิงกชกร คงสมัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๑๕
เด็กหญิงจิดาภา กาญจนาการไกร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๑๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ชูดอกไม้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๑๗
เด็กหญิงนิรชา เคลือวัลย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๑๘
เด็กหญิงนิศารัตน์ ประเสริฐกุล

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๑๙
เด็กหญิงปนัดดา ด้วงงาม

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๒๐
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร อินสวน

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๒๑
เด็กหญิงอัจฉริยาภา หนองทราย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๒๒
เด็กหญิงชนิกานต์ เจริญสังข์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๒๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรานเจริญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๒๔
เด็กหญิงชุติมา เหรียญมุง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๒๕
เด็กหญิงนภวรรณ ฤทธิณรงค์

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๒๖
เด็กหญิงปาริชาต ดวงแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๒๗
เด็กหญิงศิริญากรณ์ มีลา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๒๘
เด็กหญิงสิริยากร สุขใสดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๒๙
เด็กหญิงอนุชิดา โชติช่วง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๓๐
เด็กหญิงอรสา แม่นแท้

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๓๑
เด็กหญิงอาทิตยา คล่องแคล่ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๓๒
เด็กชายกฤษฎา เก่งธัญกรรม

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๓๓
เด็กชายคุณวัฒน์ ทิมพิทักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๓๔
เด็กชายณัฐกิตต์ หมุ๋ยจิว

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๓๕
เด็กชายพีระพัฒน์ พรานพนัส

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๓๖
เด็กหญิงกนกวรรณ สีหอมทน

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๓๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๓๘
เด็กหญิงณัฐธิดา กระดังงา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๓๙
เด็กหญิงเบญจพร อวชัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๐ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๓๔๐
เด็กหญิงแพรวา ศรบาง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๔๑
เด็กหญิงโยษิตา ไม้แก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๔๒
เด็กหญิงรัญชิญา สวัสดิกลิน

์ ่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๔๓
เด็กหญิงอร วงศ์แวววัลย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๔๔
เด็กชายชินทัช เปลียนจิตต์

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๔๕
เด็กชายธนเดช สุธาพรต

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๔๖
เด็กชายธนพงษ์ มณีเนตร

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๔๗
เด็กชายธนายุต มหาโชติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๔๘
เด็กชายนรากร ขันทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๔๙
เด็กชายนาวิน พึงโพธิทอง

่ ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๕๐
เด็กชายพงษ์ภูมิพันธ์ ลิวเวหา

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๕๑
เด็กชายภาณุพงศ์ พันธุ์วงษ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๕๒
เด็กชายอนุพงษ์ แก้วมณี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๕๓
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

คชเม่น
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๕๔
เด็กชายเอกชัย สระทองเทียน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๕๕
เด็กหญิงกรกมล ทองเปลว

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๕๖
เด็กหญิงกวิสรา โทบุตร

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๕๗
เด็กหญิงกานต์สินี พรหมก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๕๘
เด็กหญิงจีรณา ช่อฉาย

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๕๙
เด็กหญิงชุดาภรณ์ นาคเด่น

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๖๐
เด็กหญิงนิลวรรณ สมจิต

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๖๑
เด็กหญิงบุญยานุช สิรินราพรรณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๖๒
เด็กหญิงบุษกร เจริญพร

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๖๓
เด็กหญิงพนิดา จันที

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๖๔
เด็กหญิงวัชราพร ชีพปญญา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๖๕
เด็กหญิงศรี มณีงาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๖๖
เด็กชายจิตติพัฒน์ จิรพงษ์ธนาเวช

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๖๗
เด็กชายศิรวิชญ์ ขำปลอด

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๖๘
เด็กชายศิวกร เตียวตระกูล

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๖๙
เด็กชายอธิคม สนทนา

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๗๐
เด็กหญิงจรัญญา ผิวเกลียง

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๗๑
เด็กหญิงชลนิชา สีสงคราม

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๗๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรัทธาผล

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๗๓
เด็กหญิงนภาพร รุณโสภี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๗๔
เด็กหญิงน้องหญิง ภู่ระหงษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๑ / ๒๗๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๓๗๕
เด็กหญิงนันทิดา ดาปาน

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๗๖
เด็กหญิงพรรณวษา อะทะวงษา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๗๗
เด็กหญิงพัทร์ ภุชงค์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๗๘
เด็กหญิงพิมพฤดา บุตรดาวงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๗๙
เด็กหญิงสิรินดา พราหมฤกษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๘๐
เด็กหญิงอาทิตยา มีถาวร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๘๑
เด็กชายจิราวุฒิ

ติณณภพโชตินันท์ ๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๘๒
เด็กชายศิลาชัย ปานสุวรรณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๘๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิมลิม

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๘๔
เด็กหญิงชาลิสา ศรัทธาผล

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๘๕
เด็กหญิงณัฐนพิณทร พูนสวัสดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๘๖
เด็กหญิงดาวรุ่ง อุ้ยฟก

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๘๗
เด็กหญิงพีชญาภา ทรัพย์ชูงาม

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๘๘
เด็กหญิงวนัชพร จันทร์ที

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๘๙
เด็กหญิงวรรณกร บัวหอม

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๙๐
เด็กหญิงศุภาภร หนูหริง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๙๑
เด็กหญิงสุธาสินี สุขสำราญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๙๒
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีวิลัยรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๙๓
เด็กหญิงสุรัตจิกา สุวรรณโคตร

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๙๔
เด็กชายปรเมษฐ์ พงษ์เจริญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๙๕
เด็กชายอลังการ เพชรน้อย

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๙๖
เด็กหญิงชุติมา พรมฟา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๙๗
เด็กหญิงณัชชา อนุสา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๙๘
เด็กหญิงณัฐริกา วงค์สรประเสริฐ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๓๙๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ โพธิจินดา

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๐๐
เด็กหญิงสุพรรณิดา อัมภวงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๐๑
เด็กชายกิตติพงษ์ ซุยนอก

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๐๒
เด็กชายณัฐดนัย นวนนาง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๐๓
เด็กชายธรรมนูญ เพชรแอน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๐๔
เด็กชายพิเชษฐ์ แสนบุดดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๐๕
เด็กชายศรัณย์ภัทร เจียมดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๐๖
เด็กชายสายธาร ใจชืน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๐๗
เด็กชายอธิพัฒน์ นิลขาว

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๐๘
เด็กหญิงกรณ์กนก กลัดกลีบ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๐๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงศ์ประเสริฐกุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๔๑๐
เด็กหญิงจิตราวดี แสงโสม

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๑๑
เด็กหญิงชุติมน พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๑๒
เด็กหญิงธิติมา พรมหงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๑๓
เด็กหญิงปนัดดา สุวันทา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๑๔
เด็กหญิงพรพรรณ มีศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๑๕
เด็กหญิงพลอยชมพู นามติง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๑๖
เด็กหญิงสุนิสา แจ่มจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๑๗
เด็กหญิงไอรดา นำทับทิม

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๑๘
เด็กชายจตุพร เก้าลิม

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๑๙
เด็กชายชลันธร พูลตาล

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นใจ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๒๑
เด็กชายธนวัฒน์ ณรงค์วงค์วัฒนา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๒๒
เด็กหญิงณิชา แสงทิพย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๒๓
เด็กหญิงธัญยธรณ์ คณวัฒน์ศิริกุล

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๒๔
เด็กหญิงธันยาภรณ์ มอญเกิง

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๒๕
เด็กหญิงธัสมา ประจวบวัน

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๒๖
เด็กหญิงนริศรา เมืองยวง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๒๗
เด็กหญิงนฤภร เพ็ชรน้อย

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๒๘
เด็กหญิงบุตรตรี รู้คุณ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๒๙
เด็กหญิงณัฏชนน เกียรติภัทรชัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๓๐
เด็กชายหัตถา ฉำผิว

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๓๑
เด็กหญิงพัชราภา ทองลิม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๓๒
เด็กหญิงสิรภัทร จันตรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๓๓
เด็กหญิงศิริวรรณ ทินแนวรบ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๓๔
เด็กชายดุจเพชร กล้าหาญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๓๕
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ อำไพ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๓๖
เด็กหญิงสร้อยทิพย์ ทองมอญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๓๗
เด็กหญิงมนัสษา หมืนสนิท

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๓๘
นายกษิดิศ พิริยะกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๓๙
เด็กชายนพคุณ ลิขิตทิพยเนตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๔๐
เด็กชายณัฐวัติ เสนาธรรม

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๔๑
เด็กชายชินพัฒน์ เสถียรธีราภาพ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๔๒
เด็กชายอดิศร มณีโชติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๔๓
เด็กชายอดิเทพ เกิดช่วง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๔๔
เด็กชายมงคล โชติช่วง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๔๔๕
เด็กหญิงกนกรส ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๔๖
เด็กชายธีรกานต์ ประยูรเทพ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๔๗
เด็กชายอติวิชญ์ จันทร

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๔๘
เด็กหญิงวีร์สุดา ธงเพ็ง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๔๙
เด็กหญิงปุญญิสา วิลาทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๕๐
เด็กหญิงสุภัสสร นุ่มชิณวงศ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๕๑
เด็กชายกวินทร์ เสือเฒ่า

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๕๒
เด็กหญิงจารุวรรณ ภุมรินทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๕๓
เด็กชายธนวัฒน์ กองแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๕๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ ใต้ดอนไผ่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๕๕
เด็กชายชลันธร สร้อยทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๕๖
เด็กชายไชยวัฒน์ อุ่นภักดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๕๗
เด็กชายสุพิชัย โพชราช

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๕๘
เด็กชายณัฐพงศ์ วงค์ไชยา

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๕๙
เด็กชายพอจี เจตุ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๖๐
เด็กหญิงปยะธิดา หมืนเอ

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๖๑
เด็กชายสิทธิโชค ประทุม

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๖๒
เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์ไข

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๖๓
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ก้านอินทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๖๔ เด็กหญิงพิมพ์ประภัทร
น้อยพุ่ม

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๖๕
เด็กหญิงณิชนันท์ เทียงมาก

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๖๖
เด็กชายสิรวิชญ์ ทองนุช

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๖๗
เด็กชายสิทธิชัย มะเอียง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๖๘
เด็กชายศุภวิชญ์ พวงสุวรรณ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๖๙
เด็กหญิงพัชรี มาเวหา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๗๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ศิริธาร

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๗๑
นางกชพร ตุปปคุปต์ ๙/๐๗/๒๕๐๕ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๗๒
นางสาวยสวรรณ ทองดี

๑๙/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๗๓
นางอรทัย ชาลี

๙/๐๗/๒๕๑๓
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๗๔
นายเกษม ลินลา

๒๓/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๗๕
เด็กชายพัฒนา สินใจ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๗๖
เด็กชายพีรภัทร ทองเอีย

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๗๗
เด็กหญิงนิชาภัทร ผิวอ่อน

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๗๘
เด็กหญิงอรดี ยกกลิน

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๗๙
เด็กหญิงชอน ไม่มี

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๔ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๔๘๐
เด็กชายสิงหราช ใจสงเคราะห์

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๘๑
เด็กชายจิรโรจน์ จิตเกาะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๘๒
เด็กหญิงสุชาดา คชาใหญ่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๘๓
เด็กหญิงวรัญญา ชมญาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๘๔
เด็กชายอินทร์เพชร บุญมาก

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๘๕
เด็กชายวันชัย ซันชัย

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๘๖
เด็กหญิงพิมพ์นารา หินอ่อน

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๘๗
เด็กหญิงชนากานต์ ลายคล้ายดอก

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๘๘
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ท้าวญาติ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๘๙
เด็กชายธนโชติ ชำนาญไพร

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๙๐
เด็กชายเนโต้ ไม่มี

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๙๑
เด็กหญิงไลอูน ไม่มี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๙๒
เด็กหญิงมอญ ไม่มี

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๙๓
เด็กหญิงณภัทรนันท์ พึงธรรม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๙๔
เด็กหญิงเกสร จุลคีรี

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๙๕
เด็กชายณัฐภูมิ หงษ์ทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๙๖
เด็กชายชูศักดิ

์

นาคกิง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๙๗
เด็กหญิงสโรชา ศรีบุญ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๙๘
เด็กชายศักดิธัช บุญมาก

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๔๙๙
เด็กหญิงมิตภาณี ไม่มี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๐๐
เด็กหญิงวัลภา บุญเสือ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๐๑
เด็กหญิงชนาธิป สินใจ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๐๒
เด็กชายณัชพล วงศ์พาณิชย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรางม่วง วัดรางม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๐๓ เด็กหญิงพัชญาพรรณ
ยะฮาด

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๐๔
เด็กหญิงภัคจิรา เสือณรงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๐๕
เด็กหญิงสายชล บุญเถิง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๐๖
เด็กชายกิตติคุณ วงษ์อินทร์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๐๗
เด็กหญิงกัลยา กุลสุวรรณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๐๘
เด็กชายบาแอ ไม่ปรากฎ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๐๙
เด็กชายดนุเดช ทัพโพธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๑๐
เด็กชายนนทวัฒน์ ปนแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๑๑
เด็กชายนพดล รอดรำพรรณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๑๒
เด็กชายนัด เปลรินทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๑๓
เด็กชายกฤษฎา มีแสงพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๑๔
เด็กชายชยพล จริตวงษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๕ / ๒๗๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๕๑๕
เด็กชายธนกฤต สมมาก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๑๖
เด็กชายอานุภาพ จันทร์ภูมิ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๑๗
เด็กชายสพล ศรีนวล

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๑๘
เด็กชายจิรายุ โซ่เงิน

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๑๙
เด็กชายณัฐพงค์ ภู่เปลียน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๒๐
เด็กชายนิคม จูจ้าย

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๒๑
เด็กชายธีระภัทร เมืองนก

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๒๒
เด็กชายสำราญ นุชทองม่วง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๒๓
เด็กหญิงสุกัญญารัตน์

สัมพันธ์เพ็ง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๒๔
เด็กหญิงกรกนก ธรรมมา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๒๕
เด็กหญิงสุวรรณดา นูโทน

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๒๖
เด็กหญิงปวีณา จันทร์แก่น

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๒๗
เด็กหญิงปณิตา ดารัตน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๒๘
เด็กชายกฤษดา คำดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๒๙
เด็กหญิงนฤภร บุญรอด

๐๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๓๐
เด็กหญิงพรชิตา กองศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๓๑
เด็กหญิงสุภัคชนก จินดาวรรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๓๒
นางสาวดาว นิสา

๑๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๓๓
เด็กชายเดชา โชติวนิช

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๓๔
เด็กชายเอกรินทร์ จันทร์อินทรีย์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๓๕
เด็กชายภานุกร ปุยะพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๓๖
เด็กชายวันชนะ อิมศรี

่

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๓๗
เด็กชายศิรวิชญ์ สุขสัมพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๓๘
เด็กหญิงดวงฤทัย สำราญอินทร์

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๓๙
เด็กหญิงธนพร วิวัฒนโสภา

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๔๐
เด็กหญิงปภาวดี อู่ตะเภา

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๔๑
เด็กหญิงจาริญา รักสม

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๔๒
เด็กหญิงจิตรลดา รอดอินทร์

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๔๓
เด็กหญิงพิมพ์วิภา หงษ์ทอง

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๔๔
เด็กหญิงเพ็ญวดี แซ่ลิม

้

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๔๕
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ภูเศษสงค์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๔๖
เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วคำ

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๔๗
เด็กหญิงอนิตา กุลเสนา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๔๘
เด็กหญิงวิลาสินี เซียงผุง

่

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๔๙
เด็กหญิงพรตะวัน พันธุ์พืช

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๕๕๐
เด็กหญิงอินทิรา คงสุคนธ์

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๕๑
เด็กหญิงกมลชนก ศรีรุ่งเรือง

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๕๒
เด็กหญิงสิมาพร คุ้มครอง

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๕๓
เด็กหญิงอริษา ชมชืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๕๔
เด็กหญิงวรินธร จันทร์อินทรีย์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๕๕
เด็กชายอดิเทพ แสงมณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๕๖
เด็กชายกฤษฎา จันทรงกลด

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๕๗
เด็กชายเกียรติกุล เอียมสะอาด

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๕๘
เด็กชายโสภณ ภิรมย์สุข

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๕๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ จิรพงษ์ธนาเวช

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๖๐
เด็กชายกฤษณะ ทองรัศมี

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๖๑
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เชือมาก

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๖๒
เด็กหญิงสุกัญญา เจริญไชย

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๖๓
เด็กหญิงณัฐธิดา นิมเชิงค่ะ

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๖๔
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์ฉาย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๖๕
เด็กหญิงปลิตา พัดมา

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๖๖
เด็กหญิงรัฌกรณ์ ภูศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๖๗
เด็กหญิงสุกัญญา สามพันพ่วง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๖๘
เด็กหญิงอัญญาทิพย์ คนบุญ

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๖๙
เด็กหญิงสุภาพร บุญชู

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๗๐
เด็กหญิงจุฑามาศ สาบุตร

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๗๑
เด็กหญิงณิศาบงกช รามัญอุดม

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๗๒
เด็กชายชาคริต พินอยู่วงษ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๗๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ สามพันพ่วง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๗๔
เด็กชายศราวิน หอมนุ่น

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๗๕
เด็กชายกิตติกร เกตุประทุม

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๗๖
เด็กชายกฤษฎา เพิมพูล

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๗๗
เด็กชายวชิระ ตุ้มทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๗๘
เด็กชายพีรภัทร อาสนเวช

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๗๙
เด็กชายเอกรัตน์ สมจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๘๐
เด็กชายนรากร คะณา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๘๑
เด็กชายภาคภูมิ แปนแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๘๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองบางหลวง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๘๓
เด็กหญิงญาณิศา จันทร์โกมุท

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๘๔
เด็กหญิงธีราพร บุญเกิด

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๕๘๕
เด็กหญิงแก้วตา อิสระเสนีย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๘๖
เด็กหญิงสุธิดา สมบุญรอด

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๘๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ใยเผือก

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๘๘
เด็กหญิงวราลี สระแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๘๙
เด็กหญิงภัทรวดี ทองคำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งกระถิน ทุ่งกระถิน  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ คำภาชาติ

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล หนองสีนวล  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๙๑
เด็กชายหินผา วิเศษโยธา

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล หนองสีนวล  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๙๒
เด็กชายมานิตย์ แซ่จาง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล หนองสีนวล  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๙๓
เด็กชายคำมัย แซ่จาง

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล หนองสีนวล  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๙๔
เด็กหญิงทิพย์อาภร จัตุกูล

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล หนองสีนวล  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๙๕
เด็กหญิงปลายฝน วิเศษโยธา

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล หนองสีนวล  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๙๖
เด็กหญิงวีรยา มุมแดง

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล หนองสีนวล  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๙๗
เด็กหญิงศตพร สีสุข

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล หนองสีนวล  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๙๘
เด็กหญิงชัชฎาพร สาโสเล

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสีนวล หนองสีนวล  

รบ ๒๔๖๐/๗๕๙๙
เด็กหญิงชุติมา เทพสวัสดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสีนวล หนองสีนวล  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๐๐
เด็กหญิงลลิตา สุดใจ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสีนวล หนองสีนวล  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๐๑
เด็กหญิงอภิชญา เพชรชู

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล หนองสีนวล  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๐๒
นางสาวดวงกมล นิลเพชร

๓๑/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล หนองสีนวล  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๐๓
เด็กชายพงศ์พล สามง่ามไกร

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๐๔
เด็กชายภูรีพัฒน์ พนาพรสกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๐๕
เด็กชายยุทธพิชัย พินดอนไพร

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๐๖
เด็กชายวชิรพงศ์ ศรีสุข

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๐๗
เด็กหญิงช่อผกา วันนา

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๐๘
เด็กหญิงนภาพร ก๋งพิว

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๐๙
เด็กหญิงนันทพร บุญคุ้ม

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๑๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ แจ่มแสง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๑๑
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา หนูบ้านเกาะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๑๒
เด็กหญิงปวีณ์นุช หนูบ้านเกาะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๑๓
เด็กหญิงปวีณ์สุดา หนูบ้านเกาะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๑๔
เด็กหญิงผกามาศ วิเชียร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๑๕
เด็กหญิงพัณณิตา กิเจริญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๑๖
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ฮาดนารี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๑๗
เด็กหญิงศุภัชญา สีนวล

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๑๘
เด็กหญิงสุกัญญา ยอดทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๑๙
เด็กหญิงอชิรญา ซิมรักษา

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๖๒๐
เด็กชายศุภวิชญ์ พัชรวิโรจน์สกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๒๑
เด็กหญิงศิริพร สามงามยา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๒๒ เด็กหญิงสายธารพระพร

ทองสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๒๓
เด็กหญิงพัชจิรา พิมสุวรรณ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๒๔
เด็กหญิงกัลยา ทิพวัน

๓๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๒๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สมอเทศ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๒๖
เด็กหญิงวันวิสาข์ พรมแสง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๒๗
เด็กหญิงปณิตา แฝดสูงเนิน

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๒๘
เด็กหญิงภูริชญา รักษา

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๒๙
เด็กหญิงอรุณลักษณ์ เอียมสะอาด

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๓๐
เด็กหญิงจุฑามาศ พรหมบัณฑิตย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๓๑
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ยิงเมือง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๓๒
เด็กชายกรวิชญ์ แซ่จิว

๑๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๓๓
เด็กชายเกรียงไกร ปราบพาล

๐๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๓๔
เด็กชายพีรพล บุญศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๓๕
เด็กชายภาณุพงษ์ สิงห์งาม

๒๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๓๖
เด็กชายสมปอง กลอนประดิษฐ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๓๗
เด็กหญิงนัทริกา มากมี

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๓๘
เด็กหญิงปนัดดา เงาฉาย

๑๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๓๙
เด็กหญิงรังสินี โพธิ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ พิมพ์อ่อน

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๔๑
เด็กชายธีรวัฒน์ โชคบัณฑิต

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๔๒
เด็กชายนกเล็ก พังคะบุตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๔๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ภานุธรรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๔๔
เด็กชายณภัทร คงมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๔๕
เด็กชายธนชาติ คำหอมรืน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๔๖
เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์พูล

๐๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๔๗
เด็กหญิงธันยพร คำผา

๐๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๔๘
เด็กหญิงนวพร สอพานิชย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๔๙
เด็กหญิงรัตน์ลดา ศาสตร์เวช

๑๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๕๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แซ่จิว

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๕๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทองปลาด

๑๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๕๒
เด็กหญิงวนัญญา พิมพ์หล่อ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๕๓
เด็กหญิงอริสรา โกญจนาท

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๕๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำหอมรืน

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๖๕๕
เด็กหญิงสุธิชา อุมา

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๕๖
เด็กหญิงกัลยกร จันทะศิลา

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๕๗
เด็กหญิงอาลิสา บุญมัน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๕๘
เด็กหญิงณิชาพร จำปาอินทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๕๙
เด็กหญิงธมลวรรณ สมณะ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๖๐
เด็กชายพีรวิชญ์ แซ่ลิม

้

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๖๑
เด็กหญิงวริศรา ปราบพาล

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๖๒
เด็กหญิงศุภธิดา เหมณี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๖๓
เด็กหญิงวรินรำไพ แจ่มใส

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๖๔
เด็กหญิงสุรินดา สิงห์โตทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๖๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีโสภณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๖๖
เด็กหญิงสุพิชชา แซ่ลิม

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๖๗
เด็กหญิงรัตตวัลย์ จำรูญลาภ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๖๘
เด็กหญิงจิตรลดา จันทะเทพ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๖๙
เด็กหญิงพรอนงค์ บุญโต

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๗๐
เด็กชายอลงกรณ์ นิลยา

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๗๑
เด็กหญิงทิพวัลย์ สิทธิกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๗๒
เด็กชายเทพพร บุญด้วง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๗๓
เด็กชายกฤษฎา สงเกลียง

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๗๔
เด็กชายสมบูรณ์ พระวิเศษ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๗๕
เด็กชายธีรภัทร บัวเฮง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๗๖
เด็กชายณัฐวัศท์ กล่อมเกลียง

้

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๗๗
เด็กชายอดิเทพ เนืองสิน

่

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๗๘
เด็กหญิงฑิมพิกา อินทุประภา

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๗๙
เด็กหญิงชุติมา บัวนาค

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๘๐
เด็กหญิงวิลิญา เย็นใจ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๘๑
เด็กหญิงณัฐนิชา จิตรดี

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๘๒
เด็กชายวีรชัย เข็มทอง

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๘๓
เด็กหญิงสุธารัตน์ เจริญตา

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๘๔
เด็กชายธนชัย สุขพานิช

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๘๕
เด็กหญิงจินตนา ปลูกบุญทรง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๘๖
เด็กหญิงศลิษา สุขศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๘๗
เด็กหญิงเบญทิพย์ สุขสมัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๘๘
เด็กหญิงลีลาวดี พันพา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๘๙
เด็กชายยศกร

สุรวัฒนาประเสริฐ ๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒๐ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๖๙๐
เด็กชายนิรุทรธ์ แก้วจินดา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๙๑
เด็กหญิงทิพวัลย์ เกิดทรัพย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๙๒
เด็กหญิงพรทิพย์ เพชรน้อย

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๙๓
เด็กชายณฐพร บางศิริ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ลครชัย

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๙๕
เด็กหญิงศิริวรรณ รัชตะวิเศษ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๙๖
เด็กหญิงสรัญญา คงครุฑ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๙๗
เด็กหญิงวริษา แก้วหอม

๓๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๙๘
เด็กชายพีรพัฒณ์ จำปาศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๖๐/๗๖๙๙
เด็กหญิงปนัดา ต้นภักดี

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๐๐
เด็กหญิงวันวิสา พลเขต

๒๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๐๑
เด็กชายดนุพล คำงาม

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๐๒
เด็กหญิงมนทิรา ประสาทกสิกิจ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๐๓
เด็กหญิงรัตติยา อ่อนละออ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๐๔
เด็กหญิงพีรดา ศรีบรรจง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๐๕
เด็กหญิงปญญาดา จันทร์ไข่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๐๖
เด็กหญิงพรศิริ ภู่ระหงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๐๗
เด็กหญิงวิลาสินี รุ่งสว่าง

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๐๘
เด็กหญิงศิริญญา จันทร์บ้านโซ้ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๐๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ โภชน์พันธุ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริมประชานุกูล)

่

วัดกลางวังเย็น  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๑๐
เด็กชายณัฐดนัย แร่อ่อน

๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๑๑
เด็กหญิงอทิตยา จิตรโรจน์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๑๒
เด็กชายธเนศ บุญมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๑๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพชรสุทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๑๔
เด็กหญิงแสงเดือน ดวงติบ

๊

๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๑๕
เด็กหญิงสุกฤตา นวลมีศรี

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๑๖
เด็กชายกิตติคุณ เอียมสุวรรณ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๑๗
เด็กหญิงชาศิณี แคะโต๊ะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๑๘
เด็กหญิงภัทราพร ถ้อยทัด

๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๑๙
เด็กหญิงอัมพิกา เถือนเภา

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๒๐
เด็กหญิงชนิดา สุขใส

๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๒๑
เด็กหญิงปยะฉัตร แดงสด

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๒๒
เด็กหญิงอันชิกา เพชรสุทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๒๓
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ วัดวาด

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนเซ่ง วัดดอนเซ่ง  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๒๔
เด็กชายวายุ เนียมหอม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเซ่ง วัดดอนเซ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒๑ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๗๒๕
เด็กชายธเนศ ปรีชาภรณ์ชัย

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนเซ่ง วัดดอนเซ่ง  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๒๖
เด็กชายลัทธพล แสงดิษฐ์

๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๒๗
เด็กหญิงกุลนัดดา ทรัพย์ทวี

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๒๘
เด็กชายฐิติพันธ์ เกิดช้าง

๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๒๙
เด็กหญิงธารินี ซือตรง

่

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๓๐
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

พิมพะวัฒน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)

วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๓๑
เด็กหญิงรัตนาวรรณ ชมภูพัก

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๓๒
เด็กหญิงธิดาพร ศรีทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๓๓
เด็กหญิงเขมมิกา คงสุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๓๔
เด็กหญิงวสุมดี เกิดช้าง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๓๕
เด็กหญิงนำหวาน แซ่อึง

้

๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๓๖
เด็กหญิงกนกกร ชมภูพัก

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๓๗
เด็กชายพีรภัทร นามขันธ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๓๘
เด็กชายสะสมบดี โอแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๓๙
เด็กชายอรรนพ โห้แดง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๔๐
เด็กชายจิรวัฒน์ เกิดโพธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๔๑
เด็กชายศิริชัย คงเกราะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๔๒
เด็กหญิงเปรมมิกา คงสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๔๓
เด็กหญิงสุภาวิตา ต่ายเล็ก

๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๔๔
เด็กหญิงศศิลักษณ์ พวงมาลี

๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๔๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)
วัดดอนมะขามเทศ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๔๖
เด็กหญิงพนิดา เขียวเทศ

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสาลี วัดดอนสาลี  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๔๗
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ ตันสกุล

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสาลี วัดดอนสาลี  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๔๘
เด็กชายคุณากร ขำสุวรรณ

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนสาลี วัดดอนสาลี  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๔๙
เด็กหญิงอารยา การภักดี

๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

วัดดอนใหญ่  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๕๐
เด็กหญิงวรรณพร เอือเฟอ

้

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

วัดดอนใหญ่  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๕๑
เด็กหญิงกิตติวรรณ กุลทา

๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

วัดดอนใหญ่  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๕๒
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ศิริบูรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

วัดดอนใหญ่  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๕๓
เด็กชายธีรภัทร ตราโต

๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

วัดดอนใหญ่  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๕๔
เด็กชายลัทธพล จันทานิช

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

วัดดอนใหญ่  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๕๕
เด็กหญิงสุภาวดี ตุ้มบุญณะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

วัดดอนใหญ่  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๕๖
เด็กหญิงรุ่งฤดี ธำรงโชติ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

วัดดอนใหญ่  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๕๗
เด็กหญิงลลิดา เลิศศิริ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

วัดดอนใหญ่  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๕๘
เด็กหญิงศิริกรณ์ การภักดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

วัดดอนใหญ่  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๕๙
เด็กหญิงอาทิมา แรมชืน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

วัดดอนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๗๖๐
เด็กชายณัฐนันท์ เจริญทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
วัดตากแดด  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๖๑
เด็กชายรัตนพงษ์ หวังช่วยกลาง

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

วัดตากแดด  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๖๒
เด็กหญิงสุพัตจิรา เทียนแอน

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

วัดตากแดด  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๖๓
เด็กชายธนกร เพิกจินดา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
วัดตากแดด  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๖๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วางเหลียม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

วัดตากแดด  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๖๕
เด็กหญิงชลธิชา ยิงมีมา

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
วัดตากแดด  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๖๖
เด็กหญิงวรรณฤดี แดงสด

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

วัดตากแดด  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๖๗
เด็กหญิงมนวิภา วางเหลียม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)
วัดตากแดด  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๖๘
เด็กหญิงสุกัญญา อรรณชิตวาทิน

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

วัดตากแดด  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๖๙
เด็กชายธนพัฒน์ ทับสาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)

วัดท่าราบ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๗๐
เด็กหญิงขวัญฤทัย ปองสวย

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๗๑
เด็กชายนฤเดช ปองสวย

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๗๒
เด็กชายสุวัชระ น้อยมณีวงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๗๓
เด็กหญิงอาธิตยา เอียมสุองค์

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๗๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ กลินหอม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๗๕
เด็กหญิงธนบดี ภูทัดผล

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๗๖
เด็กหญิงสิยามล เบียวทุ่งน้อย

้

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๗๗
เด็กหญิงสุภนิชา มณีวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๗๘
เด็กหญิงณัฐวรา เรียนศรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๗๙
เด็กชายยุทธพรรณ สุวรรณโชติ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๘๐
เด็กหญิงรมิดา จุมพล

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทำนบ วัดทำนบ  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๘๑
เด็กหญิงวรัทยา บัวผึง

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๘๒
เด็กหญิงพรรัตน์ ตาวงค์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๘๓
เด็กหญิงสุนิสา แช่มช้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๘๔
เด็กชายชวกร พวงปญญา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๘๕
เด็กหญิงนันฑิตา ไพรรักษ์บุญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๘๖
เด็กหญิงกัญนิศา ประสารวงค์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๘๗
เด็กหญิงณลินรัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๘๘
เด็กชายปรีชามาตร สืบสรวง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๘๙
เด็กชายณัฐพัฒน์ ชูเลิศ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๙๐
เด็กชายวิทวัส มรรคเจริญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๙๑
เด็กหญิงชลกาญจน์ พงษ์พันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๙๒
เด็กหญิงกวินธิดา ไทรสงวน

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๙๓
เด็กหญิงอรุณรัศมี เอียมใจตรง

่

๒๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๙๔
เด็กหญิงผกามาศ นาคเด่น

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๗๙๕
เด็กชายไตรมาส ทัพดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๙๖
เด็กหญิงจิราภา ทับสิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๙๗
เด็กหญิงณุตตรา อ่อนละมูล

๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๙๘
เด็กหญิงประสิตา เสตะพันธ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๗๙๙
เด็กหญิงชมสิริ นงค์ทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๐๐
เด็กหญิงบวรรัตน์ เทพทองพูล

๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๐๑
เด็กหญิงสุทธิกานต์ อินทร์เกตุ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๐๒
เด็กหญิงมาริษา อารีกิจ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๐๓
เด็กหญิงธิติมา โห้มาต

๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๐๔
เด็กหญิงอรปรียา มีบำรุง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๐๕
เด็กชายนันทิพัฒน์ สงวนศักดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๐๖
เด็กชายกมลพร ม่วงชุ่ม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๐๗
เด็กชายยศพนธ์ ปนทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๐๘
เด็กชายชิษณุชา เทพมานะโชติ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๐๙
เด็กหญิงชญาพร ปานแพร

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๑๐
เด็กหญิงลภัสรดา แสงสุริยา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๑๑
เด็กหญิงรพินท์นิภา พาสวัสดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๑๒
เด็กหญิงสุพรรณี อยู่เปยม

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๑๓
เด็กหญิงมาริกา สอนนุชา

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๑๔
เด็กหญิงศุภาภรณ์ กลินสุวรรณ

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๑๕
เด็กหญิงฐานิดา สืบเทศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๑๖
เด็กหญิงอภิชญา มังมูล

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๑๗
เด็กหญิงปยะธิดา พนาอุดม

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๑๘
เด็กชายนิพัทธวิทย์ วงศ์สุทัสน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๑๙
เด็กหญิงศศิวิมล มีเจริญสุข

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

วัดบางแพใต้  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๒๐
เด็กหญิงภัทรวดี จันเพชร์

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดบ้านกุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๒๑
เด็กชายภูวนาถ มีโชควรกาญจน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดบ้านกุ่ม  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๒๒
เด็กชายพงษ์เทพ เงินงาม

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๗๘๒๓
เด็กชายอภิชาติ แสงเทศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๗๘๒๔
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ภู่เอียม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๗๘๒๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ สานุ่ม

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๗๘๒๖
เด็กหญิงนภสร อาจน้อย

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๗๘๒๗
เด็กหญิงพนิดา ปนปด

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๗๘๒๘
เด็กหญิงแพรวพรรณ ศรีพิบูรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๗๘๒๙
เด็กหญิงทิฐินันท์ เลือนรุ่ง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒๔ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๘๓๐
เด็กหญิงสิรภัทร ฉัตรสนธิ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๗๘๓๑
เด็กหญิงนิรัชฌา กลินจันทร์

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๔๖๐/๗๘๓๒
เด็กชายจักรินทร์ พานพ่วง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำนำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)
วัดลำนำ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๓๓
เด็กชายสมภพ ผิวงาม

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำนำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)
วัดลำนำ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๓๔
เด็กชายนเรนทร ปานทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๓๕
เด็กหญิงนัฐฌา ดีหน่าย

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๓๖
เด็กชายอภิรักษ์ ปอกระโทก

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๓๗
เด็กชายธนันกร วิไล

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองม่วง วัดหนองม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๓๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปอกตัง

้

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองม่วง วัดหนองม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๓๙ เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ
ระวังงาน

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองม่วง วัดหนองม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๔๐
เด็กชายณัฐภัณฑ์ สุดสวัสดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองม่วง วัดหนองม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๔๑
เด็กหญิงสมฤดี ศิลปมงคลสกุล

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเอียน

่

วัดหนองเอียน

่

 

รบ ๒๔๖๐/๗๘๔๒
เด็กชายธินณภัทร เนียอัน

้ ๋

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเอียน

่

วัดหนองเอียน

่

 

รบ ๒๔๖๐/๗๘๔๓
เด็กชายวรายุส หอมหวล

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเอียน

่

วัดหนองเอียน

่

 

รบ ๒๔๖๐/๗๘๔๔
เด็กชายพีรดนย์ เนียะอัน

๊ ๋

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเอียน

่

วัดหนองเอียน

่

 

รบ ๒๔๖๐/๗๘๔๕
เด็กชายจิรวัฒน์ จุมพล

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเอียน

่

วัดหนองเอียน

่

 

รบ ๒๔๖๐/๗๘๔๖
เด็กหญิงอรจิรา วาดบุญมา

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแหลมทอง วัดแหลมทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๔๗
เด็กหญิงภัทรธิดา คงทรัพย์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแหลมทอง วัดแหลมทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๔๘
เด็กชายปณชัย คำศรี

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมทอง วัดแหลมทอง  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๔๙ เด็กหญิงชุติกาญจน์พร
ขวัญจิตร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๕๐
เด็กหญิงปุณฑรี มะเสนัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๕๑
นางสาวฐิติวรตา อินทชาติ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๕๒
เด็กหญิงจิรภัทร แช่มเฉือย

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๕๓
เด็กหญิงปทมวรรณ แจ่มด้วง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๕๔
เด็กหญิงอภิชญา ศรีอ่วม

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๕๕
เด็กหญิงยุพา ชังทอง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๕๖
เด็กหญิงวนิดา นาลอย

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๕๗
เด็กหญิงวิลาสินี แปนแหลม

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๕๘
เด็กหญิงกมลทิพย์ จันทร์แพง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๕๙
เด็กหญิงประภาศิริ ขันธ์กำเนิด

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๖๐
เด็กชายธันวา ไทยแปลง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๖๑
เด็กหญิงภควรรณ เอียมวงษ์

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๖๒
เด็กชายณัฐชนนท์ จอกสมุทร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๖๓
เด็กหญิงรัฐญา สีมา

๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๖๔
เด็กหญิงสุกัญญา อินทรชาติ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๘๖๕
เด็กหญิงสุภาวดี เปลียนสีขาว

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๖๖
เด็กชายสถิตย์คุณ เสือช้าง

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเวียงทุน แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๖๗
เด็กหญิงกัญญาภัค ทรงแตง

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเวียงทุน แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๖๘
เด็กชายอัคร์ปกรณ์ ดวงศรีจันทร์

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๖๙
เด็กชายณัฐพล สอาดดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๗๐
เด็กหญิงญาณิศา เหลือหลาย ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๗๑
เด็กหญิงจริยา ชืนโชติ

่

๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๗๒
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ศรีทอง

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๗๓
เด็กหญิงรวิพร บุญหลำ

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๗๔
เด็กหญิงอรนันท์ เกลือคำ

้

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๗๕
เด็กหญิงพรวดี เบิกบาน

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๗๖
เด็กหญิงปณฑิตา เบิกบาน

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๗๗
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เบิกบาน

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๗๘
เด็กหญิงกนกวรรณ สายพิน

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๗๙
เด็กชายธรรมนูญ ไวปญญา

๒๔/๕/๒๕๔๘
วัดแจ้งเจริญ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๘๐
เด็กชายอาชาวี เพ็ชรด้วง

๒๙/๙/๒๕๔๘
วัดแจ้งเจริญ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๘๑
เด็กหญิงศศิภา ห่ามไธสง

๖/๑๐/๒๕๔๘
วัดแจ้งเจริญ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๘๒
เด็กหญิงธาริณี เผือนพงษา

่

๒๐/๕/๒๕๔๙
วัดแจ้งเจริญ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๘๓
เด็กหญิงสุวีร์ พิทักษ์เกิด

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

วัดแจ้งเจริญ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๘๔
เด็กหญิงภัคปภา กล้ากลัน

่

๒๓/๓/๒๕๔๙
วัดแจ้งเจริญ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๘๕
เด็กหญิงสุทัตตา ย่อมเทียงแท้

่

๑๗/๙/๒๕๔๘
วัดแจ้งเจริญ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๘๖
เด็กหญิงโยทะกา จันทอง

๓๑/๘/๒๕๔๙
วัดแจ้งเจริญ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๘๗
เด็กหญิงเขมรัตน์ วงค์ภักดี

๒๔/๗/๒๕๔๘
วัดแจ้งเจริญ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๘๘
เด็กชายอนุรักษ์ ทับแสง

๑๑/๖/๒๕๔๗
วัดแจ้งเจริญ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๘๙
เด็กชายสุกฤต ขุนทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

วัดแจ้งเจริญ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๙๐
เด็กหญิงมณิภา เกตุมณี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

วัดแจ้งเจริญ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๙๑
เด็กชายศุภกร มันคง

่

๑๘/๗/๒๕๔๖
วัดแจ้งเจริญ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๙๒
เด็กชายธนากร สงเคราะห์สุข ๑/๖/๒๕๔๕ วัดแจ้งเจริญ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๙๓
เด็กหญิงณิชกานต์ จีนบรรจบ

๑/๑๒/๒๕๔๕
วัดแจ้งเจริญ แจ้งเจริญ  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองราศรี ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เพลง  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๙๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ สืบสุนทร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เพลง  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๙๖
เด็กชายธีรภัทร์ สมพงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เพลง  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๙๗
เด็กหญิงสุณิสา โตตามวงศ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เพลง  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๙๘
เด็กชายนิติภูมิ คำบุญเกิด

๒๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เพลง  

รบ ๒๔๖๐/๗๘๙๙
เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีแจ้ ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เพลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๙๐๐
เด็กหญิงนิรมล สือออก

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เพลง  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๐๑
เด็กหญิงพัชร์นันท์ หงษ์ศรี

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เพลง  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๐๒
เด็กชายภูผา นะวาระหะคุณ

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะขามเอน วัดมะขามเอน  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๐๓
เด็กหญิงจารียา เจียมอ่อน

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะขามเอน วัดมะขามเอน  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๐๔ เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง
นรนิม

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะขามเอน วัดมะขามเอน  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๐๕
เด็กชายรัฐภูมิ โพธิสา

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามเอน วัดมะขามเอน  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๐๖
เด็กหญิงกนกพร พวงแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเอน วัดมะขามเอน  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๐๗
เด็กหญิงพรเกษมณี นิลวัฒน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามเอน วัดมะขามเอน  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๐๘
เด็กหญิงสุนันทา รอดพ้น

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเอน วัดมะขามเอน  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๐๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ไชยโชค

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ วัดวังนำเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๑๐
เด็กชายธนภัทร ใจซือ

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ วัดวังนำเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๑๑
เด็กชายชิติพัทธ์ แก้วเขียว

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ วัดวังนำเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๑๒
เด็กชายวรายุส หัวใจฉำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ วัดวังนำเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๑๓
เด็กหญิงลลิตา ชาดี

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ วัดวังนำเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๑๔
เด็กชายธนดล วงทองคำ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ วัดวังนำเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๑๕
เด็กหญิงณัฐชยา เกียรติภัทรชัย

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ วัดวังนำเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๑๖
เด็กชายปฐวี เชือแก้ว

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ วัดวังนำเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๑๗
เด็กหญิงวาสนา ณรงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ วัดวังนำเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๑๘
เด็กหญิงสุวรรณา โสภา

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ วัดวังนำเขียว  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๑๙
นางสาวแก้ว ปญญา  กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๒๐
นางสาวสุทิศา มาวัน

๑๙/๐๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๒๑
เด็กชายธีรพล จินดาแจ้ง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๒๒
นายธีรภัทร จินดาแจ้ง

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๒๓
เด็กหญิงยุดี จงดี  กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๒๔
นายทรงวุฒิ เปยชาติ

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๒๕
นางสาวจันทิมา ชีวังกูล

๐๑/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๒๖
นางสาวปาลิตา บุญช่วย

๐๑/๐๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๒๗
นางสาววัชราภรณ์ วรรณศิริ

๑๔/๐๓/๒๕๑๗

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๒๘
นางสาวกนกอร สีนาค

๒๙/๐๖/๒๕๓๕

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๒๙
เด็กชายสุรชัย ทับไกรสกล

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๓๐
เด็กหญิงพรระวี ประกอบทรัพย์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๓๑
เด็กชายณัฐพงศ์ บทสอนคำ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๓๒
เด็กชายนนทชัย ศรีอินทร์คำ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๓๓
เด็กชายรัฐภูมิ กองแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๓๔
เด็กชายเอกรินทร์ จิตรงามขำ

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๙๓๕
เด็กหญิงจารุวรรณ เล็กศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๓๖
เด็กหญิงวณิดา ผงทอง

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๓๗
เด็กหญิงอุรชา เพ่งผล

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๓๘
เด็กหญิงณัฐวดี ช่างปรุง

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๓๙
เด็กชายจิตติพัฒน์ ผิวทน

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญคู่

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๔๑
เด็กหญิงภัทรธิดา เปล้าเร่

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๔๒
เด็กชายรัฐพงษ์ กองแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๔๓
เด็กหญิงสุกันยา ยิงทวี

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๔๔
เด็กชายคุณานนท์ หนูพาสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๔๕
เด็กชายคงศักดิ

์

พงษ์ดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๔๖
เด็กหญิงชุติมา คงจินดา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๔๗
เด็กหญิงพรพิมล ทานิน

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๔๘
เด็กหญิงมะยม ใจจัน

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๔๙
เด็กหญิงเกวลิน สุขเกษม

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๕๐
เด็กชายนวัช เกียฟู

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๕๑
เด็กชายกฤษฎา สนธิเนน

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๕๒
เด็กชายกฤษณะ ศิริพลไพบูลย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๕๓
เด็กชายกิตติพศ บุญยะวาศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๕๔
นายกิตติศักดิ

์

จะนุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๕๕
เด็กชายกุลธร ใจมุ่ง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๕๖
เด็กชายจิระศักดิ

์

ช่างยอด
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๕๗
เด็กชายเฉลิมฉัตร อภิวัฒนะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๕๘
เด็กชายชินาธิป กิตติศิลปสาร

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๕๙
เด็กชายโชคทวี ภักดิประโคน

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๖๐
เด็กชายฐิรวัฒน์ ฤทธิแคล้ว

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๖๑
เด็กชายณรงศักดิ

์

เฮงไล้

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๖๒
เด็กชายณัฐวิทย์ นาคจีนวงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๖๓
เด็กชายดาตา บุญช้วย

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๖๔
เด็กชายตะวัน จ้ายหนองบัว

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๖๕
เด็กชายทุยาโฮ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๖๖
เด็กชายเท่ อาเยาะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๖๗
เด็กชายแปปซี

่

บุญช่วย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๖๘
เด็กชายพีรพัฒน์ จินดาแจ้ง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๖๙
เด็กชายรัญชน์ วงศ์ทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๗๙๗๐
เด็กชายวิรัช อยู่ดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๗๑
เด็กชายวีรภัทร วิเศษดอกหวาย

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๗๒
เด็กชายวีรภัทร ลานำคำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๗๓
เด็กชายสมหมาย ซุยไข่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๗๔
เด็กหญิงกันตา คุ้งลึงค์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๗๕
เด็กหญิงเกศแก้ว แก้วกอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๗๖
เด็กหญิงจุฑามาศ อุปโป

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๗๗
เด็กหญิงชลธิชา ขจรวุฒินันท์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๗๘
เด็กหญิงชุติมา เนเต็ก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๗๙
เด็กหญิงธันย์ชนก นิลอ่อน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๘๐
เด็กหญิงนันทนัช มาสลีป

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๘๑
เด็กหญิงโรสแมรี

่

-
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๘๒
เด็กหญิงลักษณ์นารา แจ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๘๓
เด็กหญิงวริศรา ปญจสุชาติ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๘๔
เด็กหญิงศิริวรรณ หลักคำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๘๕
เด็กหญิงศิโรรัตน์ พรมชาติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๘๖
เด็กหญิงสุจิรา บุญเล็ก

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๘๗
เด็กหญิงสุรีพร บุญเซียง

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๘๘
เด็กหญิงเสาวภา หงษา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๘๙
เด็กหญิงอรณิชา พิริยะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๙๐
เด็กหญิงอารยา ดีสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๙๑
เด็กชายจิรายุ พิมพ์บุญมา

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๙๒
เด็กชายเดโชชัย แซ่อัง

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๙๓
เด็กชายกฤษฎา ถัง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๙๔
เด็กชายกฤษณะ ทวีทรัพย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๙๕
นายเกโดะ พุดดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๙๖
เด็กชายคัมภีร์ บุญเลิศ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๙๗
นายจอ กลุ่มน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๙๘
เด็กชายจาฏุพัจน์ จองลีพันธุ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๗๙๙๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

เจือจันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๐๐
นายชัย ทองแดง

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๐๑
เด็กชายเด่นดนัย หักทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๐๒
เด็กชายธนรัตน์ สุวรรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๐๓
เด็กชายธีรเทพ เสมวิลัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๐๔
เด็กชายบรรณรต ทัศนา

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒๙ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๘๐๐๕
เด็กชายเบญจะ ทองเปราะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๐๖
เด็กชายประกิต บุญช่วย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๐๗
เด็กชายปวิตร เทพี

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๐๘
เด็กชายพัฒน์ ปานเจริญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๐๙
เด็กชายพิทวัส บุญรักษา

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๑๐
เด็กชายพีรพัฒน์ คอนเมฆ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๑๑
เด็กชายภานุวัฒน์ พอทู

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๑๒
นายมีโชค บุญส่ง

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๑๓
เด็กชายมีสุข บุญส่ง

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๑๔
เด็กชายรัตน์ แสงทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๑๕
เด็กชายวรนัย จินนี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๑๖
เด็กชายวัฒนา ศรีโกมล

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๑๗
เด็กชายวีรพล แก้วสวัสดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๑๘
เด็กชายศรัณย์ อินสวน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๑๙
เด็กชายสมบูรณ์ ศิริประเสริฐกุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๒๐
เด็กชายสิรภพ ปนทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๒๑
เด็กชายอภิศักดิ

์

บุญกร
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๒๒
นายแอมิว ดาโพ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๒๓
เด็กหญิงกัลยา ศรีสอาด

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๒๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แก้วกระมล

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๒๕
เด็กหญิงชมพู่ บุญมาก

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๒๖
เด็กหญิงชุติมา แก้วงาม

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๒๗
เด็กหญิงเชอมู อูทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๒๘
เด็กหญิงดวงหทัย สอนวัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๒๙
เด็กหญิงทานตะวัน พอทู

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๓๐
เด็กหญิงเทพสุดา ระรอ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๓๑
เด็กหญิงนภา เล็ก

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๓๒
เด็กหญิงเบญจมาศ จันทร์ส่องแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๓๓
เด็กหญิงปณฑารีย์ มีพรบูชา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๓๔
เด็กหญิงปาริชาติ ผิวพรรณ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๓๕
เด็กหญิงปาลิดา เอ๋ส้าง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๓๖ เด็กหญิงพรรณพัดษา ภู่ขำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๓๗
เด็กหญิงพรศิริ สระแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๓๘
เด็กหญิงพุธิตา ผาสุข

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๓๙
เด็กหญิงภาวินี ตรีสุวรรณ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๓๐ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๘๐๔๐
เด็กหญิงมนต์นภา จามี

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๔๑
เด็กหญิงรัชดาพร น้อยเงิน

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๔๒
เด็กหญิงเลทู สุขสวัสดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๔๓
เด็กหญิงวนิศรา ชวนขุนทด

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๔๔
เด็กหญิงวรรณติกา ขันถม

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๔๕
เด็กหญิงวศิณี กลางอรัญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๔๖
เด็กหญิงสกีนา แช่ะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๔๗
เด็กชายจักรินทร์ มันจิต

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๔๘
เด็กชายธันยบูรณ์ สร้อยสำราญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๔๙
เด็กชายธีรภัทร นายดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๕๐
เด็กชายพีรณิฐ มงคลวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๕๑
เด็กชายวีรเชษฐ ตัวจาย

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๕๒
เด็กชายศักดิทอง

์

ผ่องศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๕๓
เด็กชายศิริชัย พุดดี

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๕๔
เด็กชายศุภชัย ภู่ระหงษ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๕๕
เด็กชายอนุชิต สมศรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๕๖
เด็กชายอนุภัทร โดวิยะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๕๗
นายอำนาจ บุญช่วย

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๕๘
เด็กหญิงญาณัจฉรา ยิงรัมย์

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๕๙
เด็กหญิงธนพร จอเดโก๊ะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๖๐
นางสาวน้องพร โซบะ

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๖๑
เด็กหญิงพรรณณิชา บัวดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๖๒
เด็กหญิงพรวรีย์ พุตามอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๖๓
เด็กหญิงวาฤณี ทึงลึง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๖๔
เด็กหญิงสายสุณี ดิบเหมาะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๖๕
เด็กชายยสินทร ใบไม้

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๖๖
นางสาวลักษณพร อูทู

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๖๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดวงวิลัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๖๘
นายอนุสรณ์ กาญจนกาศ

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๖๙
นายบุลกิต อัตสิทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๗๐
นายเมธี บุญฑัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๗๑
นางสาวศลิษา สอนกล่อม

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๗๒
นางสาวพรธิดา จันทร์ทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๗๓
นางสาวไพลิน เชิดฉาย

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๐๗๔
เด็กชายธนโชติ อ่องทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๓๑ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๐๗๕
เด็กหญิงอรปรียา บุญนะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๗๖
เด็กชายจิตรภณ ด้วงสโมสร

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๗๗
เด็กชายณัฐนันท์ บุญส่ง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๗๘
เด็กชายนพพร พะเสร็จ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๗๙
เด็กชายวินัย อาทร

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๘๐
เด็กชายวิศรุต มีทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๘๑
เด็กชายขวัญชัย ชาติอารีย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๘๒
เด็กชายธีรภัทร์ สำเนียงหวาน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๘๓
เด็กชายอนุสรณ์ นัยแม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๘๔
เด็กชายเล็ก บัวงาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๘๕
เด็กชายธนศักดิ

์

วงศ์ทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๘๖
เด็กชายจิรายุ วิทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๘๗
เด็กชายวรินทร วรรณา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๘๘
เด็กชายปติภูมิ บุญเลิศ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๘๙
เด็กชายถิรนัย ทองยุทธ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๙๐
เด็กชายรพีภัทร เอกนาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๙๑
เด็กชายอดิศร ทุมะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๙๒
เด็กชายวิธิสรรค์ อาจง

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๙๓
เด็กชายสิทธิโชค สานใจ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๙๔
เด็กชายศาสดา จันแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๙๕
เด็กหญิงพัชราภา สายใจ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๙๖
เด็กหญิงภริตา ประชุมวงษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๙๗
เด็กหญิงจิราพร ศรัทธาผล

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๙๘
เด็กหญิงนันทิชา เชาวดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๐๙๙
เด็กหญิงปริยา เอียมสะอาด

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๐๐
เด็กหญิงจันทนา คุ้งลึง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๐๑
เด็กหญิงขนิษฐา วงศทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๐๒
เด็กหญิงลลิตา ใหม่จี

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๐๓
เด็กหญิงอมิตา บุญเลิศ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๐๔
เด็กหญิงธนสร สังข์นัครา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๐๕
เด็กหญิงสายนำ บุญทิง

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๐๖
เด็กหญิงสวรรยา คะอี

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๐๗
เด็กหญิงมารี ทองดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๐๘
เด็กหญิงธิดา วงศ์ทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๐๙
เด็กหญิงณัชชา ทองดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๓๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๑๑๐
เด็กหญิงสุรัมภา ด้วงสโมสร

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๑๑
เด็กหญิงรัตนา บาบู

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๑๒
เด็กหญิงฟา เพ่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๑๓
เด็กชายวีรชัย จับคุ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๑๔
เด็กชายอิงครัตน์ ชนะกุลพีระ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๑๕
เด็กหญิงอรอุมา จับคุ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๑๖
เด็กหญิงฟา ทองมัน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๑๗
เด็กหญิงเล็ก วิทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๑๘
เด็กชายนาย ดาบือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๑๙
เด็กหญิงสุธิตรา เสริฐมาลี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยผาก

วัดห้วยผากเทพประทานพร

 

รบ ๒๔๖๐/๘๑๒๐
เด็กชายกรชวัล จันสี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๒๑
เด็กชายจิรายุ จิงโก่ง

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๒๒
เด็กชายธัญญธร คงมา

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๒๓
เด็กชายนฤเบศท์ พูดเพราะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๒๔
เด็กชายมงคล ปานสุวรรณ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๒๕
เด็กชายวัชรพล วิทยาคม

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๒๖
เด็กชายอนุสรณ์ ตังมันดี

้ ่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๒๗
เด็กหญิงณิชา จิรธนพล

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๒๘
เด็กหญิงไพลิน สระทองเทียน

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๒๙
เด็กหญิงฟาติมา นาคเรียงราย

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๓๐
เด็กหญิงวรัญญา รักษาทรัพย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๓๑
เด็กหญิงสุทธิตา ทองกลัน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๓๒
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ พันธ์เตียวงศ์

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๓๓
เด็กหญิงสิริอักษร อักษรวงศ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๓๔
เด็กหญิงสิริอักษรา อักษรวงศ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๓๕
เด็กหญิงเสาวลักษ์ ครองความสัตย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๓๖
เด็กชายแทนธัญญ์ มันธนาสารชัย

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๓๗
เด็กหญิงมะจี คงวงษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ วัดเขาไก่แจ้  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๓๘
เด็กชายอภิราม กินนารี

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๓๙
เด็กหญิงชาลิสา นิตย์แสวง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๔๐
เด็กหญิงธัญวรัตม์ นวลยิม

้

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๔๑
เด็กหญิงหทัยรัตน์ มนต์เจ๊ก

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๔๒
เด็กชายภูวรินทร์ กุลจันทร์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๔๓
เด็กหญิงภารดา สุดหาญ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๔๔
เด็กชายณัฐภัทร อุทัยนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๓๓ / ๒๗๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๑๔๕
เด็กหญิงจันทรา อรรถวิเวก

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๔๖
เด็กหญิงนัทการ รัตนะจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๔๗
เด็กหญิงเบญญาภา บุญหนุน

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๔๘
เด็กหญิงภิญญาดา สุขขี

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๔๙
เด็กหญิงภีรญา จุ้ยทรัพย์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๕๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ อรรถวิเวก

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๕๑
เด็กชายจีรศักดิ

์

เทียงตรง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๕๒
เด็กชายพัชรพล ดวงประทีป

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๕๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ กรุมรัมย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๕๔
เด็กชายวัชรพงษ์ ทับยาง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๕๕
เด็กชายณฐกร แซ่กัม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๕๖
เด็กชายวิโรชน์ มีมาก

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๕๗
เด็กชายกฤษฎา สามงามเสือ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๕๘
เด็กชายอนุวัติ นาคเรืองศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๕๙
เด็กชายศิภูษณะชัย ทองหนู

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๖๐
เด็กชายภัทรดนัย ฉำตากล้อง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๖๑
เด็กหญิงนฤมล กุลพงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๖๒
เด็กชายชินดนัย สีสุกดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๖๓
เด็กหญิงขวัญนภา บุญไวท์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๖๔
เด็กชายพรพิพัฒน์ ดวดเสงียม

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๖๕
เด็กชายกณาธิป บัวงาม

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๖๖
เด็กชายภาคภูมิ บัณฑิตชวลิต

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๖๗
เด็กชายจิรัฎฐ์ จินดาสิงห์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๖๘
เด็กชายชัยวัฒน์ สุขใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๖๙
เด็กชายภูมิ มีละ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๗๐
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ปานน้อย
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๗๑
เด็กหญิงเค็กอรุณ สิริพัฒนาสมบ้ติ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๗๒
เด็กหญิงสุดธิดา หาโอกาศ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๗๓
เด็กหญิงกุลจิรา ผิวอ่อน

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๗๔
เด็กหญิงธารารัตน์ มณีทอง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๗๕
เด็กหญิงธนัชญา เพชรแอง

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๗๖
เด็กหญิงกนกวรรณ คงเปยม

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๗๗
เด็กชายสิทธิโชค พูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๗๘
เด็กชายปารเมศ คล้ายพันธ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๗๙
เด็กชายโชคชัย บุปผาชาติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๓๔ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๘๑๘๐
เด็กชายนนทกานต์ อยู่ม่วง

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๘๑
เด็กชายทยากร ปรีสิงห์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๘๒
เด็กชายอภินันท์ โพธิศรีทอง

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๘๓
เด็กชายรัฐภูมิ คำมะวงสา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๘๔
เด็กหญิงสิรินทร์รัตน์ โสภีร์พันธุ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๘๕
เด็กหญิงปานวาต ขุนนุช

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๘๖
เด็กหญิงชลธิชา บัวงาม

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๘๗
เด็กหญิงกมลชนก รอดพลับ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๘๘
เด็กหญิงปานตะวัน แช่มคำ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๘๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปุยพันธ์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๙๐
เด็กชายอดิเทพ รืนนาค

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๙๑
เด็กชายพงศกร คงสว่าง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๙๒
เด็กชายศิธา ศรีจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๙๓
เด็กชายปญญพนต์ ไตรธนาภัทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๙๔
เด็กหญิงอุษา สุขเลิศวิบูลย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๙๕
เด็กหญิงกฤติญา แก้วเลือนมา

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๙๖
เด็กหญิงสุทธิดา แต้มคอนสาร

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๙๗
เด็กหญิงจิราพัชร พราหมฤกษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๙๘
เด็กหญิงณัฐชา แซ่ฮาว์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๑๙๙
เด็กหญิงดารินทร์ เกษณีย์บุตร

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๐๐
เด็กหญิงนัทชา บัวงาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๐๑
เด็กชายบุรินทร์ บุญเคลือบ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๐๒
เด็กชายกิตติพิชญ์ แก้วกระจ้าง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๐๓
เด็กหญิงวาสนา ดนัยวรานนท์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๐๔
เด็กชายวรวุฒิ อุ่นเมือง

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๐๕
เด็กหญิงสุนารี พัดจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๐๖
เด็กหญิงกาญจนา ทับแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๐๗
เด็กหญิงณัฐนรี นิมเปนสุข

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๐๘
เด็กชายชินดนัย ประเสริฐศักดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๐๙
เด็กชายธันวา ศรีคง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๑๐
เด็กชายสุวรรณ พัดจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๑๑
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ผลอินหอม

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๑๒
เด็กชายจักราวุฒิ จันทร์เพชร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๑๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พ่วงบุญมาก
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๑๔
เด็กหญิงณัฐชา ไพบูลย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๓๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๒๑๕
เด็กหญิงชลธิชา ยังสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๑๖
เด็กชายรถเสน โดยคำดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๑๗
เด็กหญิงรัตนกร แก้วงาม

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๑๘
เด็กชายภูริพัฒน์ แสนนนท์คำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๑๙
เด็กหญิงกชสร โพธินิยม

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๒๐
เด็กชายมนัส มันคง

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๒๑
เด็กชายสุดเขต ปราชญ์บัณฑิต

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๒๒
เด็กชายนวมินทร์ โพธิจินดา

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๒๓
เด็กชายสุธาธร จันทร์ไกร

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๒๔
เด็กชายธนาวุฒิ หมีแรต

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๒๕
เด็กชายชัยวัฒน์ มีศิริ

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๒๖
เด็กชายณัฐพล แบนนิล

๑๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๒๗
เด็กชายจตุรวัฒน์ บุญแย้ม

๑๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๒๘
เด็กชายเจษฎา ชัยชววุฒิ

๒๖/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๒๙
เด็กชายดนุวัศ สว่างเนตร ๕/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๓๐
เด็กหญิงหงีฟู ไม่มี

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๓๑
เด็กหญิงชาลิศา ศรีนวล

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๓๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ นุชแทน

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๓๓
เด็กหญิงอินทิรา กลีบเมฆ

๑๓/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๓๔
เด็กหญิงหัชชา ทิพย์สุวรรณ์ ๒/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๓๕
เด็กชายจักริน เนียมเตียง

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๓๖
เด็กชายจารุวัฒน์ นิลพัฒน์

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๓๗
เด็กชายฑีฆายุ แดงสะอาด ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๓๘
เด็กชายภูผา จันทรมาศ ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๓๙
เด็กหญิงญาณภา ภู่ทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๔๐
เด็กชายสนธิ เยียวยา

๒๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๔๑
เด็กชายณัฐพล บรรจง ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๔๒
เด็กชายวสุพล พุทธชาด

๑๒/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๔๓
เด็กชายสัมฤทธิ

์

รักชือ

่

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๔๔
เด็กหญิงบัว สุวรรณ

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๔๕
เด็กชายอภิรักษ์ นามเทพ

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๔๖
เด็กหญิงชิดชนก หอมสนิท

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๔๗
เด็กหญิงเขมจิรา ศรีสวัสดิเจริญ

์

๑๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๔๘
เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ อภิรักษ์มนตรี

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ เจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๔๙
เด็กหญิงลักษิกา รักชือ

่

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ เจริญธรรมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๓๖ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๒๕๐
เด็กชายตุลธร สมใจ ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง โปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๕๑
เด็กหญิงรสริน ทองเริม

่

๒๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง โปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๕๒
เด็กหญิงปยวรรณ บุญทราย

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง โปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๕๓
เด็กชายศุภวัฒน์ สวาทห้อง

๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง โปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๕๔
เด็กชายเจษตริน อ่วมชม ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง โปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๕๕
เด็กชายพิพัฒน์ จีนเสมียน

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง โปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๕๖
เด็กชายเฉลิมชัย โพธิ

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง โปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๕๗
เด็กชายวิทยา แสงอาทิตย์

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง โปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๕๘
เด็กชายรุจิสรรค์ ปอมพร

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง โปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๕๙
เด็กชายพงศกร บัวงาม ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๖๐
เด็กชายถิรชน ลาเทศ

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๖๑
เด็กชายยศวริศ พรมสอน

๒๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๖๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ จีนแช่ม

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๖๓
เด็กหญิงปฐมสวดี ชีนะ

๓๐/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๖๔
เด็กหญิงจันจิรา อาวรณ์จิตร์

๑๒/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๖๕
เด็กหญิงชนม์นิภา อู่ตะเภา ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๖๖
เด็กหญิงศรุตา เชียงกา

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๖๗
เด็กหญิงเบญจรัตน์ โมเล็ก

๑๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๖๘
เด็กหญิงธัญรัตน์ ทองเปง

๒๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๖๙
เด็กหญิงประภัสสร จันทร์วรรณ์

๒๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๗๐
เด็กหญิงปยะฉัตร วันแท้

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๗๑
เด็กหญิงสุพรรษา หอมอุดม

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๗๒
เด็กหญิงกรกนก ลีสุวรรณ

้

๔/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๗๓
เด็กหญิงปวีณา แซ่โค้ว

๑๔/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๗๔
เด็กหญิงพิมพิศา ศรีสมุทร์

๑๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๗๕
เด็กหญิงทับศิริ บัวล้อม

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๗๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน ยะหล่อม ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๗๗
เด็กหญิงปวีณอร ศรีวิชัยวงค์

๒๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๗๘
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ เอียมกิจ

่

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๗๙
เด็กหญิงจิดาภา นาควิลัย ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๘๐
นางสาวศุจินันท์ ศิริรักวงษา

๒๙/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๘๑
นายอลงกต จิตต์ณรงค์

๑๐/๒/๒๕๓๘
โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๘๒
นางสาวชลธิชา ต้นวาตะ

๒๐/๑๑/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๘๓
นางสุชีรา ระหว่างบ้าน ๑๐/๒/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๘๔
นายขันธ์ บุญศรี ๗/๒/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านลำพระ ลำพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๓๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๒๘๕
เด็กชายเจษฎา วันชะเอม

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๘๖
เด็กชายทัตธน เทพรัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๘๗
เด็กชายสันติสุข เหนียวแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๘๘
เด็กหญิงณัฐวรรณ ยางเยียม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๘๙
เด็กหญิงณัฐชยา เพชรปานกัน

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๙๐
เด็กชายวัชระพล นนทะลา

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๙๑
เด็กหญิงโชติกา จันทภูมิ

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๙๒
เด็กชายปพลชัย ชืนฤทัย

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๙๓
เด็กหญิงตวัลรัตน์ แซ่ล้อ

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๙๔
เด็กชายทรงพล จีนฮี

้

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๙๕
เด็กหญิงอรษา ชัชวาล

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๙๖
เด็กชายแสง พม่า

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๙๗
เด็กชายยุทธนา ศิริเรือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๙๘
เด็กชายประกิจ สระทองย้อย

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๘๒๙๙
เด็กชายชานนท์ ลอยลม

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๐๐
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญพันธ์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๐๑
เด็กชายภูริณัฐ ราชสิงโห

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๐๒
เด็กหญิงกรกนก โสภาวงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๐๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา ศิริเรือง

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๐๔
เด็กหญิงดวงกมล อาจคงหาญ

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๐๕
เด็กหญิงภัทรวรรณ สัตย์มัน

่ ่

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๐๖
เด็กชายณัฐนันท์ เหียมหาญ

้

๒๖/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๐๗
เด็กชายธรวัช เพชรดอนทอง

๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๐๘
เด็กชายพิทยาพล กลินหอม

่

๓๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๐๙
เด็กหญิงจิตติภัทรา พึงแตง

่

๑๙/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๑๐
เด็กหญิงเรราวดี สีนวล

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๑๑
เด็กหญิงฐิติพร สว่างสม

๑๒/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๑๒
เด็กหญิงธนวรรณ เทรัตน์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๑๓
เด็กหญิงปาณิศา ครุฑน้อย

๑๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๑๔
เด็กหญิงมุกมณี จิตต์ณรงค์

๑๖/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๑๕
เด็กหญิงสาธิตา เปยสวน

๑๙/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๑๖
เด็กหญิงสุทธิดา อ่อนน่วม

๑๒/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๑๗
เด็กหญิงอภิญญา ใจซือ

่

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๑๘
เด็กหญิงอาภากมล ทองมา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๑๙
เด็กชายภูพิทักษ์ มีวัฒนา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๓๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๓๒๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เกิดขาว

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๒๑
เด็กชายจิรวัฒน์ ดวงจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๒๒
เด็กชายสุทศักดิ

์

ริวเจริญฤทธิกุล

้ ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๒๓
เด็กหญิงชลลดา วิจิตรานนท์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๒๔
เด็กหญิงณัฏฐ์ชพิชญ์ หุ่นโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๒๕
เด็กหญิงสุนิตา ภูมิผล

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๒๖
เด็กหญิงอริษสา โชติทุม

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๒๗
เด็กชายจีรพัฒน์ โปรณะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๒๘
เด็กชายวีรวัฒน์ เรืองเนตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๒๙
เด็กหญิงนภัสสร เอียมหนู

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๓๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา สัตตารุ่ง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๓๑
เด็กหญิงอาทิตยา สุดทอ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๓๒
เด็กหญิงประภาศิริ บัวเบา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๓๓
เด็กหญิงศศิกานต์ ปานเหลือง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๓๔
เด็กชายสุทิวารีย์ ชาวนาห้วยตะโก

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๓๕
เด็กชายสราวุฒิ สุขสวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๓๖
เด็กหญิงธิติมา เทือนทา

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๓๗
เด็กหญิงมะลิ ยอดเคลือ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๓๘
เด็กหญิงสุทธิดา สินพิทักษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๓๙
เด็กหญิงอริศรา ปลอดชู

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๔๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปญสุวรรณ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๔๑
เด็กหญิงสุทธิดา วงศ์ยะรา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๔๒
เด็กชายปราการ กลินสะอาด

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๔๓
นางสาวณัฐริณีย์ อุ่นแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๔๔
นางสาวนิชา แซ่เตียว

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๔๕
นางสาวมุกดา ทองมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๔๖
นางสาวปยะวรรณ ไพรวรรณ

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๔๗
นายศุภเชษฐ์ พรหมชาติ

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๔๘
เด็กชายชินากร สายสะอาด

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)

วัดกำแพงใต้  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๔๙
เด็กชายณัฐพล ภามา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)

วัดกำแพงใต้  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๕๐
เด็กชายพัชศุพล ตุ๊ไซ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)

วัดกำแพงใต้  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๕๑
เด็กชายปติกร ทองหล่อ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)

วัดกำแพงใต้  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๕๒
เด็กชายยศวรรษ เกษมวรคณี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)

วัดกำแพงใต้  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๕๓
เด็กชายอติชาติ กำแพงเศรษฐ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)

วัดกำแพงใต้  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๕๔
เด็กชายอัศภูมิ สายคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)

วัดกำแพงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๓๙ / ๒๗๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๓๕๕
เด็กชายยุทธภูมิ เพ็ญประภากร

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)

วัดกำแพงใต้  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๕๖
เด็กชายธนโชติ ขุนณรงค์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)

วัดกำแพงใต้  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๕๗
เด็กชายเตโช กินนารี

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๕๘
เด็กหญิงชาลิสา พุกวัฒนะ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๕๙
เด็กหญิงวรดา เต็มเปยม

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๖๐
เด็กหญิงอรปรียา จันทร์เนตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๖๑
เด็กหญิงจิรนันท์ อ่วมสะอาด

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๖๒
เด็กหญิงจุฑาวรรณ จันทร์วงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๖๓
เด็กหญิงนอพอแอะ จะชุ่ย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๖๔
เด็กชายพิชญางกูล โจมรัมย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๖๕
เด็กชายเศรษฐกร ทิลึ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๖๖
เด็กชายดนุพล บุญคุณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๖๗
เด็กชายวิชาญ แตเด้

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๖๘
เด็กชายแฮทู้ แตเด้

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๖๙
เด็กชายชยากร เนย

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๗๐
เด็กหญิงวันดี ซ่วยแอ้

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๗๑
เด็กหญิงสุรดา พลสุวรรณ์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๗๒
เด็กหญิงสุดา ดาโพ้

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พิดง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๗๔
เด็กชายจิรายุทธ พุเมาะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๗๕
เด็กชายฐิติพงศ์ อัวทู

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๗๖
เด็กชายต๊อกแก คอปา

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๗๗
เด็กชายตามาทู พือเคว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๗๘
เด็กชายอานนท์ บาง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๗๙
เด็กหญิงนภัสพร ระแม

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๘๐
เด็กชายแพ้ปริ โร

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๘๑
เด็กชายสิบ ตาเออะ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๘๒
เด็กชายกิตติภพ เตน่า

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๘๓
เด็กชายจอกา พือกู้

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๘๔
เด็กหญิงวริศรา ลิมวิวัฒน์

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๘๕
เด็กหญิงสมฤทัย ตีตู

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๘๖
เด็กหญิงมิน

้

กุหละ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๘๗
เด็กหญิงกุหลาบ ชอโพ้

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๘๘
เด็กหญิงพิชชาภา กัวพู่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๘๙
เด็กชายชัชฤทธิ

์

จันเขียว
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๔๐ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๓๙๐
เด็กชายสมภพ เบสิก

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๙๑
เด็กชายดนุสรณ์ ชุ่มนาค

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๙๒
เด็กชายพนมกร บุษราคำ

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๙๓
เด็กชายอานันท์ บาง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๙๔
เด็กหญิงพอเจ้ จอลู้

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๙๕
เด็กชายจอแอ้เล มวยบุ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๙๖
เด็กชายปภาวี จามี

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๙๗
เด็กชายชัยวัฒน์ พุเมาะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๙๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ วิวัฒน์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๓๙๙
เด็กหญิงบงกช พึแซะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๐๐
เด็กหญิงณพวรรณ พุข้วย

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๐๑
เด็กหญิงกนกกร มาลี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๐๒
เด็กหญิงสุพรรณ จอฉะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๐๓
เด็กหญิงสุทธามาศ ยาลุกี

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๐๔
เด็กหญิงชุติกาญน์ คุ้งลึง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๐๕
เด็กหญิงธันยพร ทับไกรสกล

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๐๖
เด็กหญิงอิศรา ทุบะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๐๗
เด็กหญิงปารียา จามี

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๐๘
เด็กหญิงอาริษา ยาแซ้

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๐๙
เด็กชายเอก ซาปก

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๑๐
เด็กชายธนทัน เบเย

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๑๑
เด็กชายเค้ยมุ้ย พุด้วย

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๑๒
เด็กชายชิติพัทธ์ ทินี

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๑๓
เด็กชายวทัญู พุเต็ม

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๑๔
เด็กชายชิติพัทธ์ วาเบ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๑๕
เด็กชายดนุพร จอแบระ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๑๖
เด็กชายมงคล เอิบสุข

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๑๗
เด็กหญิงมาลี จอจู้

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๑๘
เด็กหญิงกะนอ พือแกว

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๑๙
เด็กหญิงธิดารัตย์ อีเริม

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๒๐
เด็กหญิงญาณิษา จันทร์นาค

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๒๑
เด็กหญิงสิรีธร จอแปะ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๒๒
เด็กหญิงยุพิน พุแพ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๒๓
เด็กหญิงวิรดา กัวพู้

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๒๔
เด็กหญิงบัณฑิตา คุ้งลึง

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๔๑ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๔๒๕
เด็กหญิงมาลี จ่าปวย

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๒๖
เด็กชายจอเกรอดี

้

กากี

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๒๗
เด็กชายทัก เบเย

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๒๘
เด็กชายนาโล อาป

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๒๙
เด็กชายโนบู ปง่า

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๓๐
เด็กชายทักข์ โปรย

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๓๑
เด็กชายมิตรชัย ตาบู้

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๓๒
เด็กชายทอง เขียว

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๓๓
เด็กหญิงเจนี

่

โชค
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๓๔
เด็กหญิงมาลินี พือควอ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๓๕
เด็กหญิงมนิดา คุโบ๊ะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๓๖
เด็กหญิงนิพาดา เย

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๓๗
เด็กหญิงมลฤดี ทูเห่ง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๓๘
เด็กหญิงณัฐชยา จำปานิล

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๓๙
เด็กหญิงนลิน เต๊ะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๔๐
เด็กหญิงภาวิตา ปญญา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๔๑
เด็กหญิงอชิรญา บุญทิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๔๒
เด็กชายแอ้ต้ากว่อ เพล้

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๔๓
เด็กชายภูเบศวร์ ขุนเทพสังข์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๔๔
เด็กชายสมบูรณ์ คำพุ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๔๕
เด็กชายโมเสก บุญเช็ด

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๔๖
เด็กชายอนุชิต ใจดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๔๗
เด็กชายศุภชัย แย้มพรหม

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๔๘
เด็กหญิงนอลือดา ซวย

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๔๙
เด็กหญิงนริศฎา จอโจะ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๕๐
เด็กหญิงสุทธิดา พุท้อแท้

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๕๑
เด็กหญิงธนาวรรณ สายหยุด

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๕๒
เด็กหญิงรักษณาลี ทองดี

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๕๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา อุบุ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๕๔
เด็กหญิงสุชานุช พนมวิรโยธากุล

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๕๕
เด็กหญิงทิโมวะ จาจ้า

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๕๖
เด็กหญิงพิมลรัตน์ กลันเจริญ

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๕๗
เด็กหญิงจิตรา กอแงะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๕๘
เด็กชายณัฐนนท์ จะปง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๕๙
เด็กหญิงรมณีย์ พือคอ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๔๒ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๘๔๖๐
เด็กหญิงนลิน พือแบระ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๖๑
เด็กหญิงตัวเล็ก พาจวด

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๖๒
เด็กหญิงสุจิรา บุญทอง

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๖๓
เด็กชายสุรเดช เพละ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๖๔
เด็กหญิงนลิน นายดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๖๕
เด็กหญิงอรอนงค์ มี

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๖๖
เด็กหญิงนำหวาน เน้เสตะ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๖๗
เด็กชายภูวิสา รุ่งสุขประเสริฐ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๖๘
เด็กชายสมพงษ์ จอแว

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๖๙
นายอดุลย์ จอแว

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๗๐
เด็กชายศรัณยู เรไร

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๗๑
เด็กชายอดิเทพ จาจ๊ะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๗๒
เด็กหญิงวรวรรณ บุตรดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๗๓
เด็กชายสมชาย จอแว

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๗๔
เด็กหญิงเกตุสลา เล่งคุ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๗๕
เด็กหญิงพิราอร จอแว

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๗๖
เด็กหญิงพัชริดา นานะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๗๗
เด็กหญิงอังคณา ปาล้อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๗๘
เด็กหญิงนาซ่า อีแซ่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๗๙
เด็กหญิงวิไลพร จันทร์นาค

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๘๐
เด็กชายตรีภพ ทิพย์สังวาลย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๘๑
เด็กชายกิตติธัช แสงหิรัญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๘๒
เด็กชายสิทธานต์ ฉิมยง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๘๓
เด็กหญิงนันทพร จาโบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๘๔
เด็กหญิงอารยา วังเวง

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๘๕
เด็กหญิงเนตรนภา ศรีสุข

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๘๖
เด็กชายอัฑฒ์พล หลวงตุ้ย

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๘๗
เด็กหญิงปณิดา บุญตวย

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๘๘
เด็กชายวนิวัตร ทันวิมา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๘๙
เด็กหญิงพิรญาญ์ ปาลลา

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๙๐
เด็กชายนวพล กัวพู่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๙๑
เด็กหญิงใชใช เค๊าะเมาะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๙๒
เด็กหญิงดารินทร์ จอกาย

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๙๓
เด็กหญิงกะมุ้ยพ้อ ซุยด้วย

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๙๔
เด็กหญิงนก คอโนะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๔๓ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๔๙๕
เด็กหญิงวิภา คอโนะ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๙๖
เด็กชายจอม้า ตูลุ๊

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๙๗
เด็กชายดณุสรณ์ ศิริพนาวัฒน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๙๘
เด็กชายจอเปอมู้ จอปา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๔๙๙
เด็กชายเข็มชาติ พือกะลอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๐๐
เด็กชายเงิน จิโพ้

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๐๑
เด็กชายโชติช่วง พิเว

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๐๒
เด็กชายชยุต จอลู้

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๐๓
เด็กชายรหัท กะนิ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๐๔
เด็กชายจอเก้อ ทิเล้อ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๐๕
เด็กหญิงชนิดา โพซิ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๐๖
เด็กชายจอด้า จอปา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๐๗
เด็กชายชัยจันทร์ คาเม

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๐๘
เด็กชายแอนอต๋อ เพล้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๐๙
เด็กชายประพจน์ ดู่คุ๊

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๑๐
เด็กชายเอกพล ตอแคะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๑๑
เด็กหญิงทัศนีย์ พือเมะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๑๒
เด็กหญิงฐิติมา แก้วสมสิน

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๑๓
เด็กหญิงแฮคือ นู

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๑๔
เด็กหญิงสารภี ราชา

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๑๕
เด็กหญิงแอ้ชิโพ้ ซุยด้วย

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๑๖
นางสาวเชอเชอพ้อ แตเด้

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๑๗
เด็กหญิงเอทู้ จอปา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๑๘
เด็กชายกฤษฎา สายสาคร

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๑๙
เด็กชายกอรอพอ โชค

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๒๐
เด็กชายจอลาบลึก จอบิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๒๑
นายชายดี ชายา

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๒๒
เด็กชายญาโณทัย กว่าบุ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๒๓
เด็กชายวชีร เรไร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๒๔
เด็กชายดนุเดช จินเทศ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๒๕
เด็กชายธีรวิทย์ ระแม

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๒๖
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ทับไกรสกล
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๒๗
เด็กชายพุฒิพงษ์ พุบู้

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๒๘
เด็กชายวิษณุ ระเม

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๒๙
เด็กชายสรนนท์ ยิกะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๔๔ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๘๕๓๐
เด็กชายสวี กอชิ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๓๑
นายแอนตาซิล ชายา

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๓๒
เด็กหญิงกันต์ จาจ้า

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๓๓
เด็กหญิงกุลนิษฐ นวยถ่าย

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๓๔
เด็กหญิงจันทนา ทูลอ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๓๕
เด็กหญิงชยานันท์ สะแย

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๓๖
เด็กหญิงโชติกา อำพันธุ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๓๗
เด็กหญิงโชติกา วาเบ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๓๘
เด็กหญิงธนัชญา แย้มพรหม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๓๙
เด็กหญิงธัญญมัย ปลาดุก

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๔๐
เด็กหญิงนริกานต์ พือกว้อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๔๑
เด็กหญิงนันทพร เวนะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๔๒
เด็กหญิงปริศนา จอโจะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๔๓
เด็กหญิงผริดา จินดาเรือง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๔๔
เด็กหญิงพรพิมล ห้องริว

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๔๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ สร้อยสาคร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๔๖
เด็กหญิงยุวดี แย้มกลีบ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๔๗
เด็กหญิงเอ ปง่า

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๔๘
เด็กหญิงแอวา จาจ้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๔๙
เด็กชายศดิส บุญเลิศ

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๕๐
เด็กหญิงพรรณรวี เพละ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๕๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แซ่ซิน

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๕๒
นางสาวลีลีว้า พือครอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๕๓
เด็กชายสุทธิวัฒน์ รุ่งเรือนแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๕๔
เด็กหญิงนภสร จอแว

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๕๕
เด็กชายบุญชัย สังกะสี

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๕๖
เด็กชายสิขรินทร์ จันทร์แจ้ง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๕๗
เด็กชายสุรธัช รัตนะเอียม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๕๘
เด็กหญิงจิรานันท์ ระย้าย้อย

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๕๙
เด็กหญิงณิชา ทัดทรง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๖๐
เด็กหญิงดาภูริ ตาบู้

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๖๑
เด็กหญิงธนัชพร บุญอ่อน

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๖๒
เด็กหญิงนภัส ทับไกรสกล

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๖๓
เด็กหญิงปวีณา คำพุ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๖๔
เด็กหญิงศุภกร บัวยม

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๔๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๕๖๕
เด็กหญิงสามทิตย์ คาแม

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๖๖
เด็กหญิงสายใจ แก่โอ๊ก

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๖๗
เด็กหญิงอุริสยา กุหละ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๖๘
เด็กหญิงอรณี อิมสำราญ

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๖๙
เด็กชายนันทพงศ์ กาตะคุ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๗๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ สระทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๗๑
เด็กชายวิชพล พอวะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๗๒
เด็กหญิงบุษกร วงศ์พัฒนสกุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๗๓
เด็กหญิงนอนอ มี

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๗๔
เด็กหญิงเส้นหมี

่

จิโพ้
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๗๕ เด็กหญิงกาญจน์เกล้า
บัวแพง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๗๖
เด็กหญิงจริยาวดี อึงเซ้ง

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๗๗
เด็กชายนิรวิทย์ จอฉะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๗๘
เด็กชายบริบูรณ์ ทุบะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๗๙
เด็กชายทินกร วงส์ประพิน

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๘๐
เด็กชายวันชัย บุญเลิศ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๘๑
เด็กชายนิติ บุญทิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๘๒
เด็กชายสุชิน โจบู้

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๘๓
เด็กชายอาชิ คอปา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๘๔
เด็กหญิงจิติพร โกสุ่ย

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๘๕
เด็กหญิงแมว พือควอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๘๖
นางสาวชุติมา พรือโปะ

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๘๗
เด็กหญิงคอปา เปพ้อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๘๘
เด็กหญิงศรัญญา จามี

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๘๙
เด็กหญิงชุดา พูกะ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๙๐
เด็กหญิงวันนา วาดุ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๙๑
เด็กหญิงแอะละมิ เล่เม่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๙๒
เด็กชายจอพอเซเด โบโบ้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๙๓
เด็กชายอัษฎา พุข้วย

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๙๔
เด็กชายคณิน ทองยี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๙๕
เด็กชายธนบูรณ์ ลูพ้อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๙๖
เด็กชายภารดร กอยี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๙๗
เด็กหญิงภารดา กอยี

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๙๘
เด็กหญิงธิดาภร กัวพู่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๕๙๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ พิมพล

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๔๖ / ๒๗๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๖๐๐
เด็กหญิงธาริณี เตน่า

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๐๑
เด็กชายกสิณ ยารูกี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๐๒
เด็กหญิงชมพู ทองหยด

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๐๓
เด็กหญิงปารีณา ตุ๊กี

๊

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๐๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทินี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๐๕
เด็กหญิงอัมพร สาโย้ง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๐๖
เด็กหญิงแบลาพอ สะแย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๐๗
เด็กหญิงกันยา ห้องริว

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๐๘
นางสาวสุภาภรณ์ จ่าโท

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๐๙
เด็กหญิงณัชชา พุมง

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๑๐
เด็กหญิงพาทินธิดา พงศาสัตย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๑๑
เด็กชายบัณฑิต คุ้งลึง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๑๒
เด็กหญิงปนแก้ว ฉัตรสกุลนิยม

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๑๓
เด็กหญิงลักษิกา กอคู่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๑๔
เด็กหญิงพรทิพย์ วังเวง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๑๕
เด็กหญิงทอง ทองดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๑๖
เด็กหญิงลลิดา ชีโพแฮ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๑๗
เด็กชายเอ สายใจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๑๘
เด็กชายคุณานนท์ นนท์นิตา

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๑๙
เด็กชายมนต์เมฆา จ่าโท

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๒๐
เด็กชายธัญเทพ ปลาดุก

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๒๑
เด็กหญิงพอละโค๊ะ จอบิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๒๒
เด็กชายซันเด จอเอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๒๓
เด็กหญิงสุทัตตา แก้วตา

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๒๔
นางสาวชลดา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๒๕
เด็กชายเทพฤทธิ

์

ดาทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๒๖
เด็กชายรัชชานนท์ อุบล

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๒๗
เด็กชายจอกล้วยจอ ไม่มีนามสกุล

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๒๘
เด็กหญิงอรปรียา นายกอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๒๙
เด็กหญิงเกศริน เพิมพูนนิติธรรม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๓๐
เด็กหญิงอรปรียา จำปานิล

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๓๑
นางสาวสุนารี กัวพู่

๒๑/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๓๒
นายวศิน พรือโปะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๓๓
เด็กชายธนิสร จุ๊ย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๓๔
เด็กชายนัฐวุฒิ อินทรา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๔๗ / ๒๗๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๖๓๕
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

งิวเซอ

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๓๖
เด็กหญิงนิภาดา จาโบ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๓๗
เด็กหญิงเอกจิตรา บุญเลิศ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๓๘
นายอธิป โทล้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๓๙
นางสาวมาดี จอดี

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๔๐
เด็กชายกิตติกร งิวเซอ

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๔๑
เด็กชายธนดล อินต๊ะมูล

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๔๒
เด็กชายพูนศักดิ

์

พูนมาเอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๔๓
เด็กชายวีรภัทร์ จีฮะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๔๔
เด็กชายสรณ์สิริ เตน่า

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๔๕
เด็กหญิงกาหลง บุญทิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๔๖
เด็กหญิงพุทรา กอแระ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๔๗
เด็กชายสัญชัย บัวดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๔๘
นางสาวกัลย์สุดา ดู่คู๊

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๔๙
นายดล ตาพู

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๕๐
เด็กชายสุวิชัย ยิกะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๕๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปลาดุก

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๕๒
เด็กหญิงดาริกา ชาติอารีย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๕๓
เด็กชายสุทธวีร์ จ่าโท

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๕๔
เด็กหญิงสุภาพร ดาโพ้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๕๕
เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์กระจ่าง

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๕๖
เด็กชายสรศักดิ

์

อูบุ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๕๗
เด็กหญิงมาลา พือควอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๕๘
เด็กหญิงพรสุดา จอฉะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๕๙
เด็กหญิงพฤกษา สร้อยสาคร

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๖๐
เด็กหญิงแถะ คุ้งลึง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๖๑
เด็กหญิงอรณีย์ จอมี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๖๒
เด็กชายชอนุวา ถุลอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๖๓
เด็กชายโช ชิก

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๖๔
เด็กชายวีรวุฒิ ศิริกาญจนพร

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๖๕
เด็กชายอติพล พูจุ้ย

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๖๖
เด็กชายพีรดนย์ กาลู่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๖๗
เด็กชายภานุวัฒน์ จะบ้ง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๖๘
เด็กชายนริศ มาลีวงษ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๖๙
เด็กชายรณภพ ทินี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๔๘ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๘๖๗๐
เด็กหญิงสุภิดา โด้โค้

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๗๑
เด็กชายอะชัย จามี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๗๒
เด็กชายโทน บาวิ

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๗๓
เด็กชายกิตติธัช ตันตระวีระ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๗๔
เด็กชายภานุวัฒน์ เงินโม้

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๗๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ สุดสาคร

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๗๖
เด็กชายอนันต์ ปะเปง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๗๗
เด็กชายนพดล น้อยจ้อย

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๗๘
เด็กหญิงชลธิชา เทพสวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๗๙
เด็กชายไกรภพ กัวพู้

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๘๐
เด็กชายฤทธิเดช ใจดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๘๑
เด็กหญิงสุรีวัล สิงห์ลอ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๘๒
เด็กชายตะวัน ทูเซ่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๘๓
เด็กชายมานะ ออตุ๊

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๘๔
เด็กชายสรลิช ช่วยกร่ง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๘๕
นางสาวจารุวรรณ อัวทู

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๘๖
นางสาวแฮนิทู พือกะลอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๘๗
เด็กชายเมธา วังเวง

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๘๘
นายแย้เค๊ะ พือแบระ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๘๙
นายอานนท์ บุญอ่อน

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๙๐
นางสาวปวีณา เล่งคุ

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๙๑
นายธนพล ทินี

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๙๒
เด็กชายชยุต จอรถ

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๙๓
เด็กชายธนพล บุญอ่อน

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๙๔
เด็กชายนรินทร มันตัน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๙๕
เด็กชายสิทธิเดช สีเรือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๙๖
เด็กหญิงณัชชา แสงหิรัญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๙๗
เด็กหญิงพรธีรา นานะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๙๘
นางสาวพาภร กระนิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๖๙๙
นายเจ้ทู้ พือแบระ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๐๐
นายโพนิ จาจ้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๐๑
นางสาวญาณิน อีสู

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๐๒
นายทองใจ จามี

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๐๓
นางสาวศิริลักษณ์ เดน่า

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๐๔
เด็กหญิงจิม

๋

นู

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๔๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๗๐๕
เด็กหญิงสุนทรี ชุ่มนาค

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๐๖
นายเทะเกะ จาจ้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๐๗
นางสาวกู้ซิพ้อ คอปา

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๐๘
นางสาวเขมิกา เมธีธนภัทร

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๐๙
เด็กชายดัสกร จามี

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๑๐
เด็กชายธีระเทพ งามเถือน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๑๑
เด็กชายวิชยุตม์ บรรดาศักดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๑๒
เด็กชายสันติภาพ แย้มกลีบ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๑๓
เด็กหญิงชนากานต์ นายโช

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๑๔
เด็กหญิงประติภา บุญเชิญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๑๕
นางสาวจิตสุภา บัวยม

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๑๖
เด็กชายปทอง จาโบ

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๑๗
เด็กชายเสเคตู ซวย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๑๘
นายแฮมูลา เลเม่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๑๙
นางสาวฉ่ายพู้ พือกู้

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๒๐
เด็กหญิงวีณา พุเมาะ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๒๑
นางสาวชนกนันท์ กัวพู่

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๒๒
เด็กหญิงจินต์จุฑา แจ่มจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๒๓
นางสาวชืนกมล

่

พอเคาะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๒๔
เด็กชายปวร เรอกวอ

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๒๕
นายปติพงษ์ เอียมกิจ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๒๖
เด็กหญิงปภานัน อีโซ๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๒๗
เด็กหญิงแพรวเพชร บุญเลิศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๒๘
นางสาวน้องนา ยารูกี

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๒๙
นางสาวพรรณี จอฉะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๓๐
เด็กชายจอมึรวย จ่าปวย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๓๑
เด็กชายจิรายุ วาเบ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๓๒
เด็กชายศรัญ ด้วย

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๓๓
นายณัฐพล ฉัตรสกุลนิยม

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๓๔
เด็กชายสิทธิชัย จอฉะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๓๕
เด็กชายวรัญู บุญทิน

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๓๖
นายแอชุ จอฉะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๓๗
นายประภาน ไล่เย

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๓๘
นางสาวแมไลพ้อ กาจือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๓๙
เด็กหญิงใบตอง พุมง

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕๐ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๗๔๐
เด็กหญิงปรียา เคมี

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๔๑
เด็กหญิงศุภกานต์ คำพุฒ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๔๒
เด็กหญิงสุดา ทุแบะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๔๓
เด็กหญิงรัชฎาพรณ์ โพชี

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๔๔
เด็กชายสิทธิชัย สามบุญลือ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๔๕
เด็กชายสรัลชา เวนะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๔๖
เด็กชายกานต์ ยุมิ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๔๗
เด็กชายเสวก สาล่า

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๔๘
นายดิษย์ อีเกล็ด

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๔๙
เด็กชายประสงค์ ช่วยหล้า

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๕๐
นายกษม จะเหม้า

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๕๑
เด็กชายอัครพล ทัดถิน

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๕๒
เด็กชายชาตรี ซองไซ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๕๓
เด็กชายทวิทย์ พุตตี

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๕๔
เด็กหญิงนันทิตา แสทอ

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๕๕
เด็กหญิงวิภาพร พุดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๕๖
เด็กหญิงอินทิรา ทุ้บะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๕๗
เด็กหญิงตาหวาน จงดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๕๘
เด็กหญิงจันทิมา อุ่นชาย

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๕๙
เด็กหญิงอุบลรัตน์ ทุ้บะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๖๐
เด็กหญิงสุรษา คะเชนทร

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๖๑
เด็กหญิงศุภานิช ทูลัง

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๖๒
เด็กหญิงชาลินี พุเกียว

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๖๓
เด็กหญิงธันยมัย วงศ์ทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๖๔
เด็กหญิงจีรพร ชาติอารีย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๖๕
เด็กหญิงกัลย์สุดา พุได

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๖๖
เด็กหญิงเพ็ญศิริ สวนผึง

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๖๗
เด็กชายเสกข์ วงศ์ทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๖๘
เด็กชายสุเทพ ทุบะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๖๙
เด็กชายธีรภัทร์ ด่วนดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๗๐
เด็กชายศิริชัย หมืนพาลี

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๗๑
เด็กหญิงจันทรกานต์ พรมสัน

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๗๒
เด็กหญิงชนัญญ์ชิสา สิงห์เพ็ชร

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๗๓
เด็กหญิงศิวพร พันธ์พุ่ม

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๗๔
เด็กหญิงวรัทยา ปกดีนาค

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕๑ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๗๗๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ใจมุ่ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๗๖
เด็กหญิงอารียา พึงมี

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๗๗
เด็กหญิงพัชราภา ปกดีนาค

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๗๘
เด็กหญิงมะลิลา ไม่ปรากฏ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๗๙
เด็กหญิงวรกาญจน์ ประจวบวัน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๘๐
เด็กหญิงฐิติมา พุฒิซ้อน

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๘๑
เด็กชายนรพนธ์ เชียงกา

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๘๒
เด็กหญิงหทัยชนก ประจวบผล

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๘๓
เด็กหญิงนำผึง

้

สังขกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๘๔
เด็กหญิงบุษกร บุตรฤทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๘๕
เด็กหญิงวริษฐา ด่วนดี

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ หมีปา

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๘๗
เด็กชายณัฐภูมิ เพชรไทย

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๘๘
เด็กหญิงบุษยมาศ เกิดฤทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๘๙
เด็กหญิงรัชตะวัน อินมา

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๙๐
เด็กชายเฉลิมชัย ปถคามินทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๙๑
เด็กหญิงวนิดา บุญทิน

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๙๒
เด็กชายเกียรติภูมิ ทิพย์รักษา

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๙๓
เด็กหญิงอารียา จันทร์แจ้ง

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๙๔
เด็กหญิงชลลดา ยางสวย

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๙๕
เด็กหญิงพัชรี สุขศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๙๖
เด็กหญิงกิตติญารัตน์ ศรีสว่าง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๙๗
เด็กชายอัมรินทร์ เทียบศิริ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๙๘
เด็กหญิงอัญมณี ตำหนิงาม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๗๙๙
เด็กหญิงชนิสรา มุ่งเกิด

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)

วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๐๐
เด็กหญิงวีรดา อนุรักษ์พร

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)

วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๐๑
เด็กหญิงชลธิชา ทองศร

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)

วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๐๒
เด็กหญิงปยะนุช น่วมธนัง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)

วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๐๓
เด็กหญิงพรภิมล เพชรน้อย

๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)

วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๐๔
เด็กหญิงปทมวรรณ สวัสดิภาพ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)

วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๐๕
เด็กชายธนชัย แซ่แจว

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๐๖
เด็กชายปฏิหารย์ ใบแสง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๐๗
เด็กหญิงกมลชนก ปนทอง

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๐๘
เด็กหญิงขวัญชีวา อินทโต

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๐๙
เด็กหญิงภัคศรัณย์ คำศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๘๑๐
เด็กชายนัฐพงษ์ ม่วงนาค

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๑๑
เด็กชายสุธี กองแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๑๒
เด็กชายชวกร ยิงยงสุข

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๑๓
เด็กหญิงอักษิกา คงทะเล

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๑๔
เด็กหญิงปาริชาติ จันทอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๑๕
เด็กหญิงเกวลี เกษาพรม

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๑๖
เด็กหญิงภาณิสา นาคอ่อน

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๑๗
เด็กหญิงสุชญา ฤทธิจันทร์

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๑๘
เด็กชายพีรพล บัวแดง

๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๑๙
เด็กชายนภัสรพี อุปโป

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๒๐
เด็กชายฉัตริน ยันตะพันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๒๑
เด็กชายชนวีร์ แสงสุวรรณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๒๒
เด็กชายณัฐพงศ์ ใจมุ่ง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๒๓
เด็กชายศิริวัฒน์ กลันวาที

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๒๔
เด็กชายรัฐภูมิ ลาเทศ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๒๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พวงกล่อม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๒๖
เด็กหญิงปาลิตา สุวรรณคำภู

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๒๗
เด็กหญิงดาริน ตะเคียนทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๒๘
เด็กชายจิรภัทร ดาวัลย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๒๙
เด็กชายจิรศักดิ

์

สมบุญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๓๐
เด็กหญิงฝน ยายม

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๓๑
เด็กหญิงสิริรัช จันทร์แดง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๓๒
เด็กชายวัตร์ บุญอ่อน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๓๓
เด็กหญิงมรกต แสนรัตน์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๓๔
เด็กหญิงวาริสา ศรีบุญรอด

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๓๕
เด็กชายสุริยาวิชญ์ สุพลดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๓๖
เด็กหญิงดารณี คุ้งลึงค์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๓๗
เด็กชายจักร ชิดเค่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๓๘
เด็กชายณัฐพล ลูกแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๓๙
เด็กชายธนวิทย์ ทองยุ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๔๐
เด็กชายบ้านคา สีดา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๔๑
เด็กชายพีรศุภ บุ้งกี

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๔๒
เด็กชายภูมินทร์ เพิมพูนนิติธรรม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๔๓
เด็กชายรพีพัฒน์ ขาวแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๔๔
เด็กชายวัชรินทร์ เพิมพูนนิติธรรม

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๘๔๕
เด็กชายศุภกฤต คังพุ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๔๖
เด็กชายสิริราช ทึงลึง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๔๗
เด็กชายอมลณัฐ พันธ์ผู้

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๔๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา ฉัตรศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๔๙
เด็กหญิงเกตุมาลา ทึงลึง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๕๐
เด็กหญิงณิชา ซองไซ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๕๑
เด็กหญิงธมลวรรณ หลวงทิพย์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๕๒
เด็กหญิงนิรชา ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๕๓
เด็กหญิงปภานัน ตาเออะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๕๔
เด็กหญิงแย ยาซู้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๕๕
เด็กหญิงเล็ก บุญแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๕๖
เด็กหญิงสุชาวดี ล่าไพร

๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๕๗
เด็กหญิงอรไพลิน ทัดถิน

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๕๘
เด็กหญิงอัจฉรา เตยุ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๕๙
เด็กชายสุธินันท์ จีช่วย

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๖๐
เด็กหญิงพิมพิกา ดีแดง

๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๖๑
เด็กหญิงกรวลัย ชายา

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๖๒
เด็กชายธนบัตร จันทรา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๖๓
เด็กหญิงดีนุช บุญอ่อน

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๖๔
เด็กหญิงนริศรา ยืนทรัพย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๖๕
เด็กหญิงรุ่งทิวา ฟุงชิ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๖๖
เด็กชายก้องกิดาการ สวนผึง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๖๗
เด็กชายจิรายุ แอะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๖๘
เด็กชายจักรพรรดิ

์

คังพุ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๖๙
เด็กชายดลสันต์ ปุงกี

๋

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๗๐
เด็กชายธราเทพ เอียมกิจ

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๗๑
เด็กชายพรชัย บุญทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๗๒
เด็กชายศาสตราวุธ ชาวไร่

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๗๓
เด็กชายทศพล ทัดถิน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๗๔
เด็กชายอิดฐิ ใจดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๗๕
เด็กหญิงชนม์นิภา เพิมพูนนิติธรรม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๗๖
เด็กหญิงอาทิตยา หลวงอี

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๗๗
เด็กชายสงกรานต์ จีช่วย

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๗๘
เด็กชายตัวเล็ก ชะบางาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๗๙
เด็กชายโสตี เอวี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕๔ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๘๘๐
เด็กชายภูริ โบเมียะเต้ย

๊

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๘๑
เด็กชายเมฆ แดง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๘๒
เด็กชายการันย์ ขันถม

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๘๓
เด็กชายจักรพัทร บุญเจริญ

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๘๔
เด็กชายจารุกิตติ

์

ณรงค์ฤทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญช่วย

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๘๖
เด็กชายธนพล สุขเจริญ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๘๗
เด็กชายนัย พูมะ

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๘๘
เด็กชายน้อย บัวอ่อน

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๘๙
เด็กหญิงนิ ใจดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๙๐
เด็กชายพีรวัส ชาติอารีย์

๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๙๑
เด็กชายวีระ จีช่วย

้

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๙๒
เด็กหญิงกะรัต บัวละคำ

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๙๓
เด็กหญิงชลธิชา ออตุ๊

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๙๔
เด็กหญิงธันยพร บุญทอง

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๙๕
เด็กหญิงพัชรา ละเอ

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๙๖
เด็กหญิงแพรวา แสงสว่าง

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๙๗
เด็กหญิงฟาใส แสงสุข

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๙๘
เด็กหญิงมีคาล จะนุ

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๘๙๙
เด็กหญิงวาสนา เกียฟู

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๐๐
เด็กหญิงสาวิตรี บริรักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๐๑
เด็กหญิงสุวีรา ชาติอารีย์

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๐๒
เด็กหญิงอรปรียา เดาะใบ

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๐๓
เด็กหญิงสีดา คุ้งลึงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๐๔
เด็กชายทอง ทองมี

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๐๕
เด็กหญิงธัญสุดา วารี

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๐๖
นายรักชาติ เอวี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๐๗
เด็กชายทอง บุญเล็ก

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๐๘
เด็กหญิงกรรณิกา วังโส

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๐๙
เด็กหญิงเซวง ไม่มี

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๑๐
เด็กหญิงจู บุญเล็ก

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๑๑
เด็กหญิงเอ๋ ทองดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๑๒
เด็กหญิงณัชชา สุขอยู่

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๑๓
เด็กชายวุฒิชัย ศรีสะอาด

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๑๔
เด็กหญิงวรรณภา สุวรรณ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕๕ / ๒๗๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๙๑๕
เด็กชายเกียรติชัย พุ่มอุสิต

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๑๖
เด็กหญิงสาลิตา อาทุ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๑๗
เด็กชายวิษณุสรรค์ มันสาคร

่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๑๘
เด็กหญิงอริสา จักกรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๑๙
เด็กชายธนพัฒน์ ทองแดง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๒๐
เด็กชายพีรวัตร จิลากาหงษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๒๑
เด็กชายวัชระ บุญเล็ก

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๒๒
เด็กหญิงกันตา วงศ์ทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๒๓
เด็กชายจีรวัส ไกยะชน

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๒๔
เด็กชายชัย กลุ่มน้อย

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๒๕
เด็กชายดนัย บุญเล็ก

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๒๖
เด็กชายธนกร คุ้งลึงค์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๒๗
เด็กชายธาวัน ทองเย็น

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๒๘
เด็กชายธีระเดช ยศยิงอภิราม

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๒๙
เด็กชายนิพนธ์ มีสุข

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๓๐
เด็กชายพงศกร ณรงค์ฤทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๓๑
เด็กชายพิพัฒน์ เล็ก

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๓๒
เด็กชายวิชัย แดง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๓๓
เด็กชายศุภชัย ไอดา

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๓๔
เด็กหญิงณัฐชา รักไทย

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๓๕
เด็กหญิงนัทชา บุญทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๓๖
เด็กหญิงนันทกา จับโกรย

๊

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๓๗
เด็กหญิงบุญสิตา สังกะสี

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๓๘
เด็กหญิงพนิตพร อยู่ดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๓๙
เด็กหญิงพรสวรรค์ ทองเย็น

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๔๐
เด็กหญิงรูธสรา จะนุ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๔๑
เด็กชายจันธา ละเอ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๔๒
เด็กชายชายน้อย บุญเกียรติ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๔๓
เด็กชายดนู ทองลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๔๔
เด็กชายปวัน คุ้งลึงค์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๔๕
เด็กชายศิริโชค วงศ์ทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๔๖
เด็กหญิงใส ขริด

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๔๗
เด็กหญิงณี ขริด

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๔๘
เด็กหญิงอนงค์ สายทอง

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๔๙
เด็กชายธนพันธ์ โคควาง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕๖ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๙๕๐
เด็กชายธนกร แมล์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๕๑
เด็กหญิงณภัทร วงศ์ทอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๕๒
เด็กชายธรณ์ มีโชค

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๕๓
เด็กชายนิภาส บุญทิน

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๕๔
เด็กหญิงจันทนิภา รักไทย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๕๕
เด็กชายกุศล สุขเจริญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๕๖
เด็กชายคามิน บุ้งกุ่ย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๕๗
เด็กชายเซา อัวทู

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๕๘
เด็กชายณัฐพงศ์ จับโปรย

๊

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๕๙
เด็กชายธีรพงศ์ บุญเจริญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๖๐
เด็กชายพลวัต เณยา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๖๑
เด็กชายวทัญู คุ้งลึงค์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๖๒
เด็กหญิงชบา บุญทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๖๓
เด็กหญิงชุติมน แซ่ะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๖๔
เด็กหญิงปพิชญา ณรงค์ฤทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๖๕
เด็กชายคุลา ใจดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๖๖
เด็กชายบุญทอง ดีใจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๖๗
เด็กชายปด บัวอ่อน

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๖๘
เด็กชายยุทธศักดิ

์

นายดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๖๙
เด็กหญิงรัตน์ บานเย็น

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๗๐
เด็กชายจอรามู้ -

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๗๑
เด็กชายลาโป ไม่ปรากฏ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๗๒
เด็กชายวุฒิไกร ใสทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๗๓
นางสาวนาถชนก วังซอ

๑๑/๔/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๗๔
นางสาวมนัญญา แย้มอรุณ

๑๑/๗/๒๕๒๒
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๗๕
นางสาวมนิสา จันทร์มาก

๑๗/๙/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๗๖
นางศุภัทรา สุคนธปฏิภาค

๑๔/๓/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๗๗
นางสาวอัญชัญ บุญยะวาศรี

๑๙/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๔๖๐/๘๙๗๘
เด็กชายชิติสรรค์ เปยผู้

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๗๙
เด็กชายจิรพัฒน์ พลสูงเนิน

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๘๐
เด็กชายคุณากร หาโอกาส

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๘๑
เด็กชายนภัทร ทึงลึง

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๘๒
เด็กชายสามโชค ชูศิลป

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๘๓
เด็กชายสรสิช อ้นเบ้า

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๘๔
เด็กชายดนัย มงคลวงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๘๙๘๕
เด็กชายอมรเทพ กุลแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๘๖
เด็กชายภานุพงษ์ โยชนะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๘๗
เด็กหญิงรวิตา ใจซือ

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๘๘
เด็กหญิงสโรชา บอทู้

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๘๙
เด็กหญิงสุวัภทร บู้

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๙๐
เด็กหญิงนีรชา ชาละมาตย์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๙๑
เด็กหญิงธัญสุดา อีเต๊ะ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๙๒
เด็กหญิงสุจิตา น้อยสถิตย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๙๓
เด็กหญิงกุสุมา ดำทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๙๔
เด็กหญิงชลธิชา กุลแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๙๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย บานเย็น

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๙๖
เด็กหญิงสิริกร ซุยไข่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๙๗
เด็กหญิงปาริชาติ บานเย็น

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๙๘
เด็กหญิงณภัทร ผ้าดุย

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๘๙๙๙
เด็กหญิงโชษิตา แก้วอิม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๙๐๐๐
เด็กหญิงโมโม โจยี

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๙๐๐๑
เด็กหญิงปานเดือน ดำทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๙๐๐๒
เด็กหญิงอรลัดษดา ใจดี

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๙๐๐๓
เด็กหญิงเกเก พุดดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๙๐๐๔
เด็กชายนัทธ์ เอจุ๊

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๙๐๐๕
เด็กชายจิรพันธ์ อินคง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๙๐๐๖
เด็กชายเดชาวัต รายบู๊

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๙๐๐๗
เด็กชายวรพล ชันอารี

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๙๐๐๘
เด็กชายวีรภัทร บุญทิน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๔๖๐/๙๐๐๙
เด็กชายสุเมธ สนธิเนน

๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๑๐
เด็กชายภคภูวินทร์ กลันผักแว่น

่

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๑๑
เด็กชายธรรมนูญ จันทร์วงษ์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๑๒
เด็กชายธนพล เล้าอรุณ

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๑๓
เด็กชายรพัพัฒน์ จินดาพลอย

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๑๔
เด็กหญิงกานต์สิรี แก้วเงิน

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๑๕
เด็กหญิงปณิตา มีไพฑูรย์

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๑๖
เด็กหญิงวนิดา มณีจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๑๗
เด็กหญิงญาณิศา บุญอ่อน

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๑๘
เด็กหญิงภัทรจาริน ร่มโพธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๑๙
เด็กหญิงสิรีธร ดำยศ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕๘ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๙๐๒๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญสุข

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๒๑
เด็กหญิงธัญชิดา จีนพิน

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๒๒
เด็กหญิงธันย์ชนก ทองคำ

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๒๓
เด็กหญิงนลณิชา ทูที

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๒๔
เด็กชายชนะภัย ไพรอุดมทอง

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๒๕
เด็กชายปณณวัฒน์ โค้วถาวร

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๒๖
เด็กชายภาณุพงศ์ แปนท้วม

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๒๗
เด็กชายปุณณวิชญ์ คุ้งลึง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๒๘
เด็กชายนนทพัทธ์ มนเทวิน

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๒๙
เด็กชายพิสิษฐ์ กุลีพันธ์

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๓๐
เด็กหญิงสายธาร บุษราคัม

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๓๑
เด็กหญิงจันทัปปภา อุดมพัฒนวิธาน

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๓๒
เด็กหญิงนิลนภัส พุ่มอุสิต

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๓๓
เด็กหญิงพรสุดา ดรุณวิลาส

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๓๔
เด็กหญิงธัญสินี พิริยะสถิตวงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๓๕
เด็กหญิงพศิกา พิริยะสถิตวงศ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๓๖
เด็กหญิงอุบลวรรณ ทศพลอุดมพงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๓๗
เด็กหญิงวิภาวี อินทนุน

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๓๘
เด็กหญิงสายสวรรค์ กันยา

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๓๙
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เชียงทอง

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๔๐
เด็กหญิงพิชชาภา นิลเพ็ชร

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๔๑
เด็กหญิงสริดา ครอบครองวงษ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๔๒
เด็กชายสายชล พูลทรัพย์

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๔๓
เด็กหญิงอาลิษา บุญทอง

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๔๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ใจจ้อง
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๔๕
เด็กหญิงชุติภัทร์ ชูชนกวานิชณ์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๔๖
เด็กหญิงอาริยา บุญเลิศ

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๔๗
เด็กชายโมกข์ ซาอุ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๔๘
เด็กชายทินกร บุญช่วย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๔๙
เด็กชายศักดิดา

์

ตาโท
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๕๐
เด็กชายอาธา ทองดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๕๑
เด็กชายสุมิตร พวงเขียว

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๕๒
เด็กชายกิติคุณ วันเย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๕๓
เด็กชายเอกภาพ เลิศพิทักษ์กมล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๕๔
เด็กชายกิติภณท์ อะหร่า

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕๙ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๙๐๕๕
เด็กชายสมนึก ยองช่วย

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๕๖
เด็กชายมงคล ลามี

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๕๗
เด็กชายอธิแสง แมล์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๕๘
เด็กชายนัยวา ทาลำปน

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๕๙
เด็กหญิงอลิชา กัวพู่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๖๐
เด็กหญิงศุกลภัทร บุญเลิศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๖๑
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ใจซือ

่

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๖๒
เด็กชายคชินทร์ เหล็กดี

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๖๓
เด็กชายศิธิกร ทำดี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๖๔
เด็กชายปกรณ์ลัม วิเชียรเทียบ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๖๕
เด็กหญิงนำหวาน โดโด้

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๖๖
เด็กหญิงอาจรีย์ คิดบุญ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๖๗
เด็กหญิงพันธิตรา พยอมหอม

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๖๘
เด็กหญิงมัณฑนา ชาวไร่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๖๙
เด็กหญิงบุศรา ทนานทอง

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๗๐
เด็กหญิงพรรณษา ใจสอาด

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๗๑
เด็กหญิงฐาสินี แซ่แต้

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๗๒
เด็กหญิงชลิตา สร้อยสำราญ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๗๓
เด็กชายนันทกร โชติช่วง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๗๔
เด็กชายศิวกร ทองนิง

่

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๗๕
เด็กชายวีรชัย เยิดยิง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๗๖
เด็กชายศุภชัย จับโปรย

๊

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๗๗
เด็กหญิงประภัสสร สุขเจริญ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๗๘
เด็กหญิงชญาดา ขอนทอง

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๗๙
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน สามคุ้มพิม

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๘๐
เด็กหญิงสุวิชาดา ศิรินิติอนันต์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๘๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ศิลประเสริฐ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๘๒
เด็กหญิงสิริยากร จันทวงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๘๓
เด็กชายภูวเดช อินจันทศร

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๘๔
เด็กหญิงอิงชุมา ใยระย้า

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๘๕
เด็กชายนันทิพัฒน์ บัวขาว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๘๖
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ตาโท
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๘๗
เด็กชายสพล ไทยเจริญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๘๘
เด็กชายศาสวัติ สถิตถาวรศักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๘๙
เด็กหญิงพนิดา รัดเสริฐ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖๐ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๙๐๙๐
เด็กหญิงกมลฉัตร จะกู

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๙๑
เด็กชายธิติสรณ์ ชูขำ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๙๒
เด็กชายปวีณวัช สุจินะ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๙๓
เด็กชายพนมไพร ชอบกล

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๙๔
เด็กหญิงวริศรา บัวงาม

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๙๕
เด็กชายไชยภัทร

คุ้งสุวรรณบริรักษ์
๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๙๖
เด็กชายกฤตธัช สุขสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๙๗
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ทองยี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๙๘
เด็กชายวีรภาพ บัวงาม

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๐๙๙
เด็กหญิงปยนุช นกแก้ว

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๐๐
เด็กหญิงสริตา อมิตาไชยกุล

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๐๑
เด็กชายพิพัฒน์ ชมยิง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๐๒
เด็กชายจิรศักดิ

์

บุญเชิญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๐๓
เด็กชายเอกพจน์ ศรีทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๐๔
เด็กหญิงนุชนารถ กัลยารัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๐๕
เด็กหญิงธนาภา ทองชัย

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๐๖
เด็กหญิงพนิดา ศรีจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๐๗
เด็กหญิงณิชา แซ่ดิน

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๐๘
เด็กชายสันติพงษ์ จรูญเลิศทรัพย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๐๙
เด็กชายคณิศร ใจเมือง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๑๐
เด็กชายปณัท กิจมุติ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๑๑
เด็กหญิงพิชญดา เนียมงาม

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๑๒
เด็กชายจุติพงษ์ บุตรนามรักษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๑๓
เด็กชายปณณธร สินทบ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๑๔
เด็กหญิงจันทิมา สุริยะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๑๕
เด็กหญิงเจนจิรา สุริยะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๑๖
เด็กหญิงจิรัฐญา เชือหาญ

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๑๗
เด็กหญิงกรกมล อ่อนละมูล

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๑๘
เด็กหญิงสุฐิตา จิรภูมิ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๑๙
เด็กชายธัญชนก ปานขาว

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๒๐
เด็กหญิงชาลิสา ครอบครองวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๒๑
เด็กหญิงรักษิณา บุญทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๒๒
เด็กหญิงฐิตารีย์ บุญทิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๒๓
เด็กหญิงมันทนา โจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๒๔
เด็กหญิงวิบูลย์ลักษณ์

เพลงปาน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖๑ / ๒๗๔
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รบ ๒๔๖๐/๙๑๒๕
เด็กหญิงเรเร บุญเลิศ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๒๖
เด็กหญิงสุทธิดา แบน

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๒๗
เด็กหญิงสุขฤทัย ครอบครองวงษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๒๘
เด็กหญิงนำฝน เปอ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๒๙
เด็กชายมุลาต้อ บุญเลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๓๐
เด็กหญิงจีนี

่

ซาลามู
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๓๑
เด็กหญิงสรนันท์ เพชรแสงสว่าง

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๓๒
เด็กชายสมบูรณ์ พุดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๓๓
เด็กหญิงทิพย์จินดา เทียนแดง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๓๔
นางสาวดวงใจ ศรีทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๓๕
เด็กหญิงสุทธินา แบลี

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๓๖
นางสาวเมย์ ไม่ทราบ

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๓๗
เด็กหญิงกิติยา ปนจุ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๓๘
นางสาวภัทริดา ไม่ปรากฏ

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๓๙
นางสาวสาริกา ไม่ปรากฏ

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๔๐
เด็กชายต้า บุญทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๔๑
เด็กหญิงจิรัชญา บาบู

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๔๒
เด็กหญิงเย็นฤดี แซะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๔๓
เด็กชายณัฐพล สวรรค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๔๔
เด็กชายจิรภัทร เต้าทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๔๕
เด็กชายวันเสาร์ ขาวจู่ด

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๔๖
เด็กชายไกรภพ บุญทัน

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๔๗
เด็กชายฟา บุญทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๔๘
เด็กหญิงปนวดี ภูดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๔๙
เด็กหญิงพิชญา ซอกี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เสมวิลัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๕๑
เด็กชายณัฐพล ฤทธิมหา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๕๒
เด็กหญิงบุญเกิด บุญเลียง

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๕๓
เด็กชายนิรุช เปอ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๕๔
เด็กหญิงลากะปอ สุขสวัสดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๕๕
เด็กชายวีรภัทร พรมวงค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๕๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีเพชร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๕๗
เด็กหญิงเปล บุญทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๕๘
นายวินัย -

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๕๙
เด็กชายนภัส เกตุสาริกา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖๒ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๙๑๖๐
เด็กหญิงนิดา ทองดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๖๑
เด็กชายเทียน -

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๖๒
เด็กหญิงน้อย -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๖๓
เด็กหญิงบลู ทองดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๖๔
เด็กชายเจม -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๖๕
เด็กชายเมที แสงวงษา

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๖๖
เด็กชายวะสัย เปอเปอ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๖๗
เด็กหญิงโพบี

้

ทองดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๖๘
เด็กหญิงวิภวานี เซียงเจ้ว

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๖๙
เด็กชายบุญมา เกตุมังมี

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๗๐
เด็กชายพรเทพ เพลงปาน

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๗๑
เด็กชายจักรี ลาภเพ็ชร

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๗๒
เด็กชายสาริศ โชควรกิจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๗๓
เด็กหญิงอำพร ปาณรงค์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๗๔
เด็กหญิงกรองกนก บุญช่วย

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๗๕
เด็กหญิงสุทธิดา ดอกไม้ขาว

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๗๖
เด็กหญิงสาธิดา แบน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๗๗
เด็กหญิงมูมู บุญดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๗๘
เด็กหญิงแฮจู ยองช่วย

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๗๙
เด็กหญิงอินทร์ทิรา แบลี

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๘๐
เด็กชายปรีดา รวบรวม

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๘๑
เด็กหญิงชูใจ กุลา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๘๒
เด็กชายกรชวัล จันทร

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๘๓
นางสาวพิมพ์ชนก -

๑๒/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๘๔
เด็กชายอานนท์ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๘๕
เด็กชายนวย เปอเปอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๘๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สินสุข

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๘๗
นายเขม เต้าทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๘๘
เด็กชายเจตน์ บุญกร

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๘๙
เด็กชายเน็ต

ประดิษฐ์ศีลธรรม
๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๙๐
เด็กชายวชิรศักดิ

์

ปนตาคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๙๑
เด็กหญิงอรณิชา บุญเทียน

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๙๒
เด็กหญิงบุษกร บุญเทียน

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๙๓
เด็กหญิงชลลดา รำไธสง

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๙๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สืบสาน

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖๓ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๙๑๙๕
เด็กหญิงพัฒนากร นอก้า

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๙๖
เด็กหญิงณัฐธิดา อำลา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๙๗
เด็กหญิงเจน โจ

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๙๘
เด็กชายสรัล งิวเซอร์

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๑๙๙
เด็กหญิงวัชรภรณ์ พุกุม

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๐๐
เด็กชายภูธเนศ ศรีนภา

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๐๑
เด็กหญิงยลดา กลาโท

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๐๒
เด็กหญิงสายไหม ไม่ทราบ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๐๓
นายมินทาดา จินใจ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๐๔
เด็กชายธนพล จำป

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๐๕
นางสาวแอจู้ ยองช่วย

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๐๖
เด็กหญิงแอ้ ไม่ทราบ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๐๗
เด็กชายบอย ยองช่วย

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๐๘
เด็กชายทูบี ซาลามู

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๐๙
เด็กชายรัตน์พล สมตัน

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๑๐
เด็กหญิงมโนรา ใจซือ

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๑๑
เด็กหญิงศิริพร บุญเลียง

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๑๒
นางสาวสุทธิดา ปง

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๑๓
เด็กชายกรกฎ กรเดชาสกุล

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๑๔
เด็กชายเงดูทู้ ทู้ทู้

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๑๕
เด็กชายนัฐพล อุดปา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๑๖
เด็กชายภาคิน ธานีรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๑๗
เด็กชายลัทธิชัย ซาวทองคำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๑๘
เด็กชายอชิรวิชญ์ เทพบุรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๑๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา ฉู

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๒๐
เด็กหญิงจิตตมาส เพชรจำรัส

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๒๑
เด็กหญิงญาณภัท ใจโปร่ง

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๒๒
เด็กหญิงปวีณา หงษ์ษา

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๒๓
เด็กหญิงสุรีพร บุญเรือง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๒๔
เด็กชายกิตติพงษ์ หอมหวล

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๒๕
เด็กชายจิรายุ อะเมียะ

๊

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๒๖
เด็กชายณัฐพล บุ้งทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๒๗
เด็กชายธวัชชัย วารี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๒๘
เด็กชายธีรไนย ขำสำราญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๒๙
เด็กชายศุภกฤต ซ่อนอยู่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖๔ / ๒๗๔

้
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รบ ๒๔๖๐/๙๒๓๐
เด็กชายเอกภพ ประกอบศิลป

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๓๑
เด็กหญิงชลธิชา บุญเรือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๓๒
เด็กหญิงนงนภัส หงษา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๓๓
เด็กหญิงนิมนวล

่

สีสุก
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๓๔
เด็กหญิงยุภาพร วารี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๓๕
เด็กหญิงอมลรดา ยารักษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๓๖
เด็กหญิงดอกแก้ว บุญมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๓๗
เด็กหญิงอัญชิสา ทองเอียม

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๓๘
เด็กชายธนาวุฒิ จีนไฝ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๓๙
เด็กหญิงโช ทองสา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๔๐
เด็กชายอุดม บุญดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๔๑
เด็กชายธาดา กันปวกา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๔๒
เด็กหญิงแพรวา มีชัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๔๓
เด็กหญิงดรัลพร กำเริบ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสินแร่สยาม วัดหนองหมี  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๔๔
เด็กชายธนกฤต คาผุก ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่ายาง ท่ายาง  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๔๕
เด็กหญิงพริริสา ไพรนที ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่ายาง ท่ายาง  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๔๖
เด็กชายนครินท์ บำเรอราช ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ไทยประจัน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๔๗
เด็กชายมัตตัญู ทิพย์ประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ไทยประจัน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๔๘
เด็กชายอาทิตย์ นกอินทรีย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ไทยประจัน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๔๙
เด็กชายชญานนท์ กู้ทรัพย์

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ไทยประจัน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๕๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นพแก้ว

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ไทยประจัน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๕๑
เด็กหญิงมนนัทธ์ จินดาสอน

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ไทยประจัน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๕๒
เด็กชายปยะเดช ภาคนิมนวล

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ไทยประจัน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๕๓
เด็กชายสันติภาพ เทียงตรง

่

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ไทยประจัน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๕๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ เทียนทอง

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ไทยประจัน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๕๕
เด็กหญิงกุลธิดา บ้งงึม

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ไทยประจัน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๕๖
เด็กหญิงรัชนี ประยูรสุข ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ไทยประจัน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๕๗
เด็กชายภูพิพัฒน์ เทพวารินทร์ ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทรงาม ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๕๘ เด็กหญิงณัฐมลกาญจน์
ทองอ่อน ๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไทรงาม ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๕๙
เด็กหญิงและ ถ้อ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทรงาม ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๖๐
เด็กชายณัฐดนัย ดำดง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรงาม ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๖๑
เด็กหญิงกาญจนา ทองกระ ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทรงาม ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๖๒
เด็กหญิงอุษา เนียมเพชร

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไทรงาม ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๖๓
เด็กหญิงสาวิตรี เทียนดี

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไทรงาม ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๖๔
เด็กชายศุภวัฒ บรรดาศักดิ

์

๒๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางคู่ ศรีพุยางวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖๕ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๙๒๖๕
เด็กหญิงพรนภา พบพระ

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยางคู่ ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๖๖
เด็กชายอิทธิพล ขุนนุช ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสีวะรา ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๖๗
เด็กชายพศวัต บุญมาก

๑๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนสีวะรา ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๖๘
เด็กชายปรินทร บุญทศ

๑๙/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนสีวะรา ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๖๙
เด็กหญิงกชกร ดำรงสกุล

๓๐/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนสีวะรา ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๗๐
เด็กชายรชต พูลเพิม

่

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสีวะรา ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๗๑
เด็กหญิงอุนิสา อิมใจ

่

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสีวะรา ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๗๒
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เหล็งสุดใจ

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสีวะรา ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๗๓
เด็กหญิงดวงมณี เปลียนสมัย

่

๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสีวะรา ศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๗๔
เด็กชายสุธีรัตน์ แสนสบาย

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลังกา ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๗๕
เด็กชายภควัฒน์ ศรีผ่องใส

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองลังกา ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๗๖
เด็กชายภาณุรุจ เยาว์เจริญ ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองลังกา ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๗๗
เด็กชายสถาพร สระทองหมาย

๑๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองลังกา ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๗๘
เด็กชายเสกสรร พันพวก

๒๖/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองลังกา ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๗๙
เด็กชายอภิชาต จอมแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลังกา ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๘๐
เด็กชายอิทธิพล ญาติดุสดี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลังกา ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๘๑
เด็กชายอาทิตย์ พุ่มแก้ว

๒๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองลังกา ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๘๒
เด็กชายชัชนันท์ ดิตเหมาะ

๑๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองลังกา ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๘๓
เด็กชายจรัล ไม่มีนามสกุล

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองลังกา ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๘๔
เด็กหญิงกชพร บุญเทียม

๑๗/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองลังกา ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๘๕
เด็กชายพฤทธิพร แนบพุดซา

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองลังกา ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๘๖
เด็กชายณฐภัทร จอมเผือก

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองลังกา ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๘๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ มากเมือง

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองลังกา ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๘๘
เด็กหญิงอินทร์ธุอร รุนเจริญ

๑๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๘๙
เด็กหญิงเมทินี ทองอ่อน

๒๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ตุ่มศรียา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๙๑
เด็กชายทองเก้า เผือกทอง

๑๕/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๙๒
เด็กชายคฑาวุธ แซ่เตียว

๑๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๙๓
เด็กชายสุขสันต์ ไกรยศวร

๒๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๙๔
เด็กหญิงวารีพัชร์ พยัคฆ์มัง

่

๗/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๙๕
เด็กหญิงนันธิชา รุ้งวงศ์

๒๙/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๙๖
เด็กหญิงณัฐธีรา อ้อนวอน

๑๑/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๙๗
เด็กชายธนากร แจ่มจันทร์

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๙๘
เด็กชายฉันทกร กำพูน ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๒๙๙
เด็กหญิงปนัดดา เอมสรรค์ ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖๖ / ๒๗๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๙๓๐๐
เด็กหญิงอัจฉราพร ทับทิมไทย ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๐๑
เด็กหญิงรัฐนันท์ บุญมาก

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๐๒
เด็กชายบี ไม่มีนามสกุล ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๐๓
เด็กหญิงอชิรญา อินทรักษา

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๐๔
เด็กหญิงนำทิพย์ บุญปลูก

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๐๕
เด็กหญิงทิวาภร พงษ์เพชร

๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๐๖
เด็กหญิงกัญญาณี ดวงภุมเมศ

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๐๗
เด็กชายพัชรพล เปรียวหวาน

้

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๐๘
เด็กชายพีรพล เผือกทอง ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๐๙
เด็กชายรัชชานนท์ ญาติดุสดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๑๐
เด็กชายณัฐภูมิ โรจนงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๑๑
เด็กหญิงนลินทิพย์ พงศ์เพชร

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๑๒
เด็กหญิงเจนจิรา ศิริอ่อน ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๑๓
เด็กชายกิตตินันท์ กุหลาบศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๑๔
เด็กหญิงรสสุคนธ์ กลันกันภัย

่

๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๑๕
นางสาวนภัสวรรณ บุญปลูก

๒๓/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๑๖
เด็กชายไชยวัฒน์ เฮงประเสริฐ

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๑๗
เด็กชายธนพล พุ่มแก้ว ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๑๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เอือบุญญานันท์

้

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๑๙
เด็กหญิงณัฐธิดา รุนเจริญ

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๒๐
เด็กชายหาญ มาตนอก

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๒๑
เด็กชายสุริยันห์ มรรคผล

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๒๒
เด็กชายวุฒิพงษ์ แย้มบางยาง

๑๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๒๓
เด็กหญิงกรรณิกา ชมสูงเนิน ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๒๔
เด็กชายธนโชติ คำผอง

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๒๕
เด็กชายสุพจน์ ทิศาวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๒๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ อิมจิตร

่

๑๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๒๗
เด็กชายโสภณวิชญ์ บุญปลูก ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๒๘
เด็กชายณัฐพงษ์ เกิดสวัสดิ

์

๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๒๙
เด็กชายสรวิชญ์ เอกจีน ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๓๐
เด็กหญิงสิริญากร ขาวอร่าม

๒๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๓๑
เด็กหญิงระวีวรรณ พงษ์เพชร ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๓๒
เด็กชายธนภัทร เพชรน้อย

๒๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๓๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เพชรรัตน์

๑๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๓๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชายธง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖๗ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๙๓๓๕
เด็กชายอภิวิชญ์ ห้วยหงษ์ทอง

๒๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๓๖
เด็กหญิงณัฏฐวดี ทับทิมไทย

๒๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๓๗
เด็กหญิงณิชกานต์ รุ้งวงศ์

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๓๘
เด็กหญิงศิริพร เกิดละมูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๓๙
เด็กหญิงสิรดา แอวงศ์

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๔๐
เด็กชายธนพัฒน์ เติมทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๔๑
เด็กชายธนากร อยู่สุข

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน ห้วยยางโทน  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๔๒
เด็กชายธีรศิลป ทองไร่

๒๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๔๓
เด็กชายเอทง ไม่มีนามสกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๔๔
เด็กชายณัฐพงศ์ เพิมนาม

่

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๔๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วคำ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๔๖
เด็กหญิงเพชรลดา เพิมกุลเกียรติ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๔๗
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองอินทร์ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๔๘
เด็กหญิงกมกวรรณ จันทร์เรือง

๒๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๔๙
เด็กหญิงรัศมี ทองสุก

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๕๐
เด็กหญิงอินทิรา พันธุ์สุข

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๕๑
เด็กชายวันธิพัฒน์ เค็ญเจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๕๒
เด็กชายเทพรัตน์ จันสำอางค์

่

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๕๓
เด็กชายศราวุฒิ บุญมี

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๕๔
เด็กชายวันชัย ไม่มีนามสกุล

๑๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๕๕
เด็กหญิงบัณฑิตา อุยพอง

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๕๖
เด็กหญิงสุมิตรา โพธิงาม

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๕๗
เด็กหญิงวนันยา บุญเจาะ

๑๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๕๘
เด็กหญิงอัศนี เค็ญเจริญ

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๕๙
เด็กหญิงณิชา สระศรี ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๖๐
เด็กหญิงธันย์ชนก บุญอานันทนะ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๖๑
เด็กชายธราเทพ จิณบุตร

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๖๒
เด็กชายชาคริต บุญอินทร์

๒๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๖๓
เด็กหญิงจิรนันท์ จะอุปถัม

๒๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๖๔
เด็กหญิงนวพร บุญอินทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๖๕
เด็กหญิงธารีรัตน์ คมกล้า

๑๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๖๖
เด็กหญิงกัญญาภัค ใจเด็ด

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๖๗
เด็กหญิงชญานิศ ต่วนศิริ

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๖๘
เด็กหญิงจริยา กิจสติ

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินสี หินสีสุวรรณาราม  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๖๙
เด็กชายพงศธร จันอนุกาญจน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖๘ / ๒๗๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๙๓๗๐
เด็กหญิงพุธิตา ทองดุลย์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๗๑
เด็กหญิงเกษร โชคผ่องมณี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๗๒
เด็กหญิงฐิติพร ทองดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๗๓
เด็กหญิงแพรพลอย ลิมเทียมรัตน์

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๗๔
เด็กหญิงทิพย์สุดา พึงพรพระ

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๗๕
เด็กหญิงนัฐรินี กิจสกุล

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๗๖
เด็กหญิงชมพูนุช ศรีคำนวณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๗๗
เด็กชายจักรินทร์ เทพวัง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๗๘
เด็กชายธนาธิป พินิจมนตรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๗๙
เด็กชายฤทธิเกียรติ แก้วศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๘๐
เด็กหญิงทิพย์สุดา หมอนทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๘๑
เด็กหญิงปาริชาติ บุญเนียม

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๘๒
เด็กชายมงคล อยู่ดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๘๓
เด็กชายเดชพิชญา ธนเธียรชญา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๘๔
เด็กชายนัทธพงศ์ ตันไวลักษณ์

๊

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๘๕
เด็กชายเมธา เกิดน้อย

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๘๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ กลำรุ่ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๘๗
เด็กหญิงนภัสรา เอียมประภาค

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๘๘
เด็กชายธีรวัฒน์ กลัดนวม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๘๙
เด็กหญิงสุนิสา แก้วมุกดา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๙๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ท้วมเสมา

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๙๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฮวบเอียม

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๙๒
เด็กหญิงเนตรชนก ชมชืน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๙๓
เด็กชายนนท์ปวิช แสนเจริญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๙๔
เด็กชายชาย สมดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๙๕
เด็กหญิงพัชรพร อิวบาง

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๙๖
เด็กชายศุภกร นิมเอียม

่ ่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๙๗
เด็กชายพงศ์พีระ สิงห์พลงาม

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๙๘
เด็กชายกษิดิศ วงค์ใส

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๓๙๙
เด็กชายคณพศ เผือกแตง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๐๐
เด็กชายชลรธาร อิวบาง

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๐๑
เด็กหญิงขวัญชนาท โต้งค่อม

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๐๒
เด็กชายอนุชา ใจอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๐๓ เด็กหญิงปริญญาภรณ์
น้อยประสิทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๐๔
เด็กชายศราวุธ เต็มนุช

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖๙ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๙๔๐๕
เด็กชายสุพจน์ ไพนรินทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๐๖
เด็กชายสมศักดิ

์

นิมนวล

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๐๗
เด็กชายอาทิตย์ แก้วมุกดา

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๐๘
เด็กหญิงราณี บุราคร

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๐๙
เด็กชายวีรภาพ นครพิทักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๑๐
เด็กชายณัฐภัทร โตแทน

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๑๑
เด็กชายกฤษฎา บุญฤทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๑๒
เด็กชายเจษฎา สานุ่ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๑๓
เด็กชายหรรษธร สวนแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๑๔
เด็กชายณัฐภัทร อิศรางกูล

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๑๕
เด็กชายอนุเทพ ยอดวิเชียร

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๑๖
เด็กหญิงประภัสสร ลิมติว

้ ๊

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๑๗
เด็กหญิงสาวิตรี อินคล้าย

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๑๘
เด็กหญิงเวธกา โพธการ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๑๙
เด็กหญิงกานต์สิริ มีเย็น

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๒๐
เด็กหญิงวรรนิษา ไพนรินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๒๑
เด็กชายศรราม สมเสือ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๒๒
เด็กชายภูมิขวัญ วัดรอดเพ็ชร

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๒๓
เด็กชายสิทธิชัย เอียมชูกูล

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๒๔
เด็กชายศุภกร รินเอียม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๒๕
เด็กชายพีรวัฒน์ ปนทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๒๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองแกร่ง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๒๗
เด็กหญิงนิภารัตน์ รุ่งเพ็ง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๒๘
เด็กชายธีรเทพ ลิมมัน

่ ่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๒๙
เด็กชายสมบัติ พิกาพวง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๓๐
เด็กชายพีรภัทร น่วมไข่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๓๑
เด็กหญิงจิรพรรณ กุลเกตุ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๓๒
เด็กหญิงรัชฏา อยู่คง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๓๓
เด็กหญิงสุวรรณา กันณะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๓๔
เด็กชายเกษมพันธุ์ กลันแตง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๓๕
เด็กชายภัทรพล ศรีคง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๓๖
เด็กชายศรัณย์ กุลเกตุ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๓๗
นายทัตพงษ์ มีไปล่

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๓๘
เด็กชายปยทัศน์ แจ้งคล้าย

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๓๙
เด็กหญิงณัฐนิชา อิวบาง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๗๐ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๙๔๔๐
เด็กชายธนพล สมเสือ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๔๑
เด็กชายภูวฤทธิ

์

พยัคฆานนท์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๔๒
เด็กชายศุภกร เช้าฮุ้น

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๔๓
เด็กหญิงฐานิศรา เอือกนกพันธ์

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๔๔
เด็กหญิงศิรประภา ขำคล้าย

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๔๕
เด็กหญิงสิริยากร กอธงทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๔๖
เด็กหญิงสุภัสสร ช่างเขียน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๔๗
เด็กหญิงอภิรุจี มาศิริ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๔๘
เด็กชายดุษฎี ปญญสิน

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๔๙
เด็กชายธีรรักษ์ พูลยม

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๕๐
เด็กชายพาคินทร์ ยุติธรรม

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๕๑
เด็กชายภูริวัฒน์ พยัคฆานนท์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๕๒
เด็กหญิงกรพินธุ์ ปนเกษร

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๕๓
เด็กหญิงดารินทร์ อินทร์เกตุ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๕๔
เด็กหญิงนัฐพร รืนเริง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๕๕
เด็กหญิงปภัสสร ตะพานแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๕๖
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีนวล

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๕๗
เด็กหญิงผไทมาศ เภาพูล

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๕๘
เด็กหญิงพนัชกร กิตติวัฒนกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๕๙
เด็กหญิงเมธาดา อินทิม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๖๐
เด็กหญิงสวรรณยา แก้วนาม

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๖๑
เด็กหญิงสุทธิกมล ทิพย์เครือ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๖๒
เด็กหญิงสุภาวดี ทองเถือน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๖๓
เด็กชายณัชพล สุจริยานุรักษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๖๔
เด็กชายเบญจพร เบญจกูล

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๖๕
เด็กชายปณวัฒน์ ศรีคง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๖๖
เด็กชายภานุพงศ์ ทรงสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๖๗
เด็กชายวงศกร

โสภาประสิทธิผล

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๖๘
เด็กหญิงนวภัค ศรีประยูร

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๖๙
เด็กหญิงวัลลภา ไทยเจริญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๗๐
เด็กหญิงศศิวิมล ใจซือสมบูรณ์

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๗๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ บาลจิตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๗๒
เด็กชายกฤษณะ ปญญาอิสระ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๗๓
เด็กชายจิรวัฒน์ ปุจฉาการ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๗๔
เด็กชายณัชพล ชุ่มชืน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๗๑ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๙๔๗๕
เด็กชายสมคิด สุชาติวิกรานต์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๗๖
เด็กหญิงชลลดา เหยียวปกษิณ

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๗๗
เด็กหญิงปทมพร ทิมพิทักษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๗๘
เด็กหญิงปยมน อยู่โอน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๗๙
เด็กหญิงภัทรวดี เอียมขำ

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๘๐
เด็กหญิงศกลวรรณ แซ่ตัน

๊

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๘๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ เอียวสุวรรณ

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๘๒
เด็กหญิงศิวพร

สวัสดิประทานชัย

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๘๓
เด็กหญิงสิริ ดวงมาลา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๘๔
เด็กชายพรรคพล พูลสวัสดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๘๕
เด็กชายวัชรินทร์ นิลรัต

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๘๖ เด็กหญิงกฤษชญาภรณ์
เจริญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๘๗
เด็กหญิงขนิษฐา เปามงคล

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๘๘
เด็กหญิงจินทภา กลันแตง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๘๙
เด็กหญิงจุฑามาศ เนตรแสงสี

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๙๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ลีธนรุ่งเรือง

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๙๑
เด็กหญิงนัทภรณ์ พันธุ์ประวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๙๒
เด็กหญิงภัทรวดี สนองค์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๙๓
เด็กหญิงยาลินดา พึงพรพระ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๙๔
เด็กหญิงวันทนา พลาพล

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๙๕
เด็กหญิงสุจิตา เลาประเสริฐ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๙๖
เด็กหญิงอัญชลี รุ่งนุช

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๙๗
เด็กชายคณิติน เขยะตา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๙๘
เด็กชายภัทรพร แก้วไสย

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๔๙๙
เด็กชายหฤษฎ์ โตเลิศลักษณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๐๐
เด็กหญิงกัญติมา แช่มช้อย

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๐๑
เด็กหญิงจีระนันท์ ไวยกรณ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสุข

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๐๓
เด็กหญิงประภาพร ทองศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๐๔
เด็กหญิงสุพรรษา อำโพธิศรี

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๐๕
เด็กชายวรากร คุ้มภัย

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๐๖
เด็กหญิงณัฐวิภา ปูจันทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๐๗
เด็กหญิงทัศชา ดมหอม

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๐๘
เด็กหญิงรุ่งธิดา ลิมมัน

่ ่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๐๙
เด็กหญิงวีริยา สายสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๗๒ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๙๕๑๐
เด็กหญิงแก้วตา ภักตร์เขียว

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๑๑
เด็กหญิงวาสนา เสมาศักดิสิทธิ

์ ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๑๒
เด็กหญิงศศิพร โชติชัย

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๑๓
เด็กหญิงศศิวิมล กลินเกษร

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๑๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ มีเนียม

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๑๕
เด็กหญิงชุติมา จันทร์เกิด

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๑๖
เด็กชายธนวัฒน์ ด้วงเกือ

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๑๗
เด็กหญิงชนาภรณ์ หนุนภักดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๑๘
เด็กหญิงพรฐากูร ต้นนาแพง

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๑๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ภู่ภักดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๒๐
เด็กหญิงวิภาวี สุกสุด

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๒๑
เด็กหญิงสายทิพย์ ชูเดชปญญาดี

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๒๒
เด็กหญิงวิภาดา แซ่ตัน

๊

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๒๓
เด็กชายพิชชากร ภุมมา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๒๔
เด็กชายธนเดช เพียรดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๒๕
เด็กชายทศพร จามจุรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๒๖
นางสาวปาลิตา ศิลาเลิศ

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๒๗
เด็กหญิงศรัณยา ทรัพย์ศรีสุภร

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๒๘
เด็กหญิงสายชล เอการัมย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๒๙
นางสาวอภิสรา หยวกจุ้ย

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๓๐
นางสาวนัฐนันท์ พฤทธิจีรภัทร

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๓๑
นางสาววิภาวี หยดหยาด

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๓๒
นางสาวหทัยชนก คุ้มฮะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๓๓
นายชนะชน ทวีสุข

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๓๔
เด็กหญิงพัชญ์ชัญญา ตังศรีสุขโรจน์

๊

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๓๕
เด็กหญิงธิติสุดา เหลืองทองเจริญ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๓๖
นางสาววรัญญา สมประสงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๓๗
นางสาวศศิวิมล กันนุฬา

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๓๘
เด็กชายณัฐนนท์ เพียรวิบูลย์กิจ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๓๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๔๐
นางสาวนวรัตน์ จินดาอร่าม

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๔๑
นางสาวรักษิณา เลิศวิศาลเดช

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๔๖๐/๙๕๔๒
นายจิรชัย บุญเนียม

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๗๓ / ๒๗๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๔๖๐/๙๕๔๓
นายวรินทร ศตสังวัตสร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเวที)

เจ้าคณะภาค ๑๕

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๗๔ / ๒๗๔

้
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