
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดราชบุรี  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๔,๒๓๐ คน ขาดสอบ ๘๔๓ คน คงสอบ ๓,๓๘๗ คน สอบได้ ๒,๒๕๗ คน สอบตก ๑,๑๓๐ คน (๖๖.๖๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๐๐๑
นางสาวภัทรวดี แย้มปลืม

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายทรงพล ถานกุมมา

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายภานุพงศ์ ศรีนวลสูง

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายสุเมธ นิลเจียรนัย

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายพิธิวัฒน์ จุกกษัตริย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายพีรพล สุขสมบูรณ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงจันทิมา เปยมพร้อม

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงวัชราวรรณ เอียมพุฒ

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงสุนิศา สุทธิเวช

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงอรญา นวมนาฆะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงณัฎฐา แม้นพรม

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายจรัญ แววทับเทพ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายสายชล พจนารถ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายอนุชา แยกรัมย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายจักรพันธุ์ อ้นแย้ม

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายกฤษเวช พรมมา

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายกวินนาถ จันทร์โก๊ะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายอนุชิต แก้วมุกดา

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายอรรถพล มะโนรา

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงลัคนา เจริญผล

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงอโนชา ทองพูล

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงสุทธิดา กุลสันติธรรม

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงปานณิสา เหียมหาญ

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงณัฐธิดา อิมดวง

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงหนึงธิดา

่

สวัสดิผล
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายคามิน ทิมวัฒน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงณัฏยา ชังสุวรรณ

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงศิริพร พยัคฆ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายกฤษณะราช แซ่อึง

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายธวัชชัย บุญเลิศ

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายปฐกร จินดาเรืองรอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายคณิน ณรงค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงสลิษา ธรรมรงค์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงนาเดีย สงวนให้

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงภรภัทร สงวนวงศ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงอิชยา ม่วงทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงสุจิตรา บุญเคลือบ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ กัณหรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงสุริกา บุญส่ง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายรติวรรธน์ โมลี

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ บำเรอจิต

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงขวัญฤทัย เย็นใจ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงติก

๊

-
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายวิริทธิวงษ์

์

เพ็งธรรมมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายสิทธินนท์ เรืองเดช

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงสุภาวดี รัศมี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายอธิวุฒิ ภู่สาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายชัยธวัช โรจน์พวง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงฐาวดี ศรีวิลัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงณัฐธิดา จันตา

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายธนชัย พลอยเจริญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงภัคจิรา อุ่นภักดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายวีรภัทร คล้ายลี

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายสหภาพ แสงอรุณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงสุนิสา คล้ายลี

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายฐิติพงศ์ แซ่ตง

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงปยะธิดา อาจละสุทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายยศพล ระสิตานนท์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายรวิพล น้อยแจง

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงสุธิดา พาระมี

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายสหรัฐ คงสว่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงอรสินี กาญจนวาส

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายศิรฤกษ์ ไกรวงษ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายธรรมรักษ์ พวงทรัพย์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายทศพล เจริญผล

๐๐/๐๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายรัตนภูมิ อร่ามคง

๐๐/๐๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญหนัก

๐๐/๐๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงนพมาศ คำเมฆ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงยุวดี ดาพันธ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงอรปรียา ปญญา

๐๐/๐๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงปรียาณัช เดชคลัง

๐๐/๐๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงวรรณิศา พันธ์คำ

๐๐/๐๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงศศิธร เชียวอุดมทรัพย์

่

๐๐/๐๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงสุกัลยา พลจันทร์

๐๐/๐๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายพนัส พยัคฆ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายกิติศักดิ

์

อร่ามรส
๐๐/๐๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายธีรชาติ หงษ์ษาวันนา

๐๐/๐๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายศิรศักดิ

์

สีหาโคตร
๐๐/๐๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงนุชจิรา ชลธรสกุล

๐๐/๐๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงจิราพร สร้อยสุวรรณ์

๐๐/๐๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงมนันญา แซ่ตัง

้

๐๐/๐๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ อึงเจริญ

้

๐๐/๐๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงสุพรรษา ฟุมฟู

๐๐/๐๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงอารดา ไชยอ่อน

๐๐/๐๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายพงศธร เวชประสิทธิ

์

๐๐/๐๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายพิพัฒน์ ศรัทธาผล

๐๐/๐๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงนพวรรณ เจริญผล

๐๐/๐๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๘๘
นางสาวปราณี ประวิงทรัพย์

๓๐/๐๖/๒๔๗๖

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๘๙
นางติว

๋

เพชรเม็ดเต่ง
๐๙/๐๙/๒๕๐๔

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๙๐
นางวรรัตน์ หอมมาก

๒๗/๐๗/๒๕๐๙

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๙๑
นางสาวขนิษฐา เลขวัฒนะโรจน์

๒๓/๐๗/๒๕๒๓

วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ ฝอยกิง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายกฤศ สระทองที

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายการัณยภาส อันประเสริฐ

๋

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงกุลนิดา ชาญณรงค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงจตุพร จันทร์ชิต

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายจารุกิตติ

์

เข็มทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงจารุวรรณ โปรยสุรินทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงจุฑามาศ เอกัง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงณัฏฐณิกา ดำสี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายณัฐชนนท์ ศุภนิมิตจิตเจริญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงณัฐธิดา แสนสวัสดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีนวลจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงณัฐพร แก้วคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงณัฐวดี เส็งเจริญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงณิชาภัทร ฉลองขวัญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงทักษพร ธนะสุคนธ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายธนภัทร วันดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายธนภัทร์ แย้มพราย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงนภัสสร ศรเดช

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงนลินนิภา กลินแก้ว

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงนลินี เกตุแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงนันท์นภัส กาฬดิษฐ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๑๔
เด็กชายนิติพัฒน์ บำรุงชน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงนิรันดา ผ่องอร่าม

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๑๖
เด็กชายปภังกร ศิลานิล

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงปภาวี สายมา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงปริยาภัทร อมรภัทร

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงปริยาภัทร โซวเซ็ง

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายปรเมษฐ์ กิมพิทักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายปณณวิชญ์ ทาเงิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงพรนภา สังขะไชย

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงพรลภัส ทองสาย

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงพิชาพร มันคง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงภัทรภร ลิมดำเนิน

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงมินตรา ไชยดำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงรติรัตน์ พุทธเจริญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงรวีวรรณ ลอยแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงวชิรญาณ์ แดงมาดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงวรวรรณ สระทองย้อย

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงวรัญญา สืบทู

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงวริยา ศรีวิลัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงวริศรา เกษมธนวันน์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงวิรดี วงศ์สว่าง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วจุลศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงศิประภา น้อยแสง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงศิวพร สุดใจ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ นำคิด

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงสิรีรัศม์ รอดเรือง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงสุพรรณิกา สุทธางคกูล

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ โพธิวัต

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงสุพรรษา นิมนุช

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงสุพิชญา เหลืองสุวรรณ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงสุภัค ร่มโพรีย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงสุวิมล จูนีนารถ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงอลิชา ฉลาดเลิศ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงอัครรียา ปฏิตังโข

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงอังคณา หิรัญงาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงอโรชา สมศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงเกสรา ศุกรโยธิน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงเบญญาพร แก้วงอก

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงโสภี แมวขาว

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงกนกพร สุนทรพรม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงกิบ

๊

เทพี
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงชนนิกานต์ แสงเทศ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงชนากานต์ อัมฤทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงชนาภรณ์ สินธ์ภมร

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายชโนทิศ มาคะสิระ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ ชูทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แก้วอร่าม
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงดาริกา แก้วเมืองทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงธนภรณ์ ชุณหมุกดา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงธัญจิรา คำแหง

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงนมิดา ชวดคำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงนิธิพร เชือสีเปง

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงปยธิดา อาจิตร

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายพศวีร์ แม่นปน

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายพัชรพล หทัยโชติ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายภาคิน แก้วศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงมนัสวี บำรุงราชภักดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายวิศิษฎ์ คุ้มนาน

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายศิริชัย สิงห์โต

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายศิริศักดิ

์

เปยมสิริกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงศิวปริยา แกล้วทนงค์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายหิรัณย์ แจ่มจิตต์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายอนุพงษ์ แจ่มจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงอสมาภรณ์ เชิดชู

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงอารียา หงษ์แสน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายเตชธรรม หยดหยาด

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงเนตรธินี พวงอินทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงเบญจมาศ โปรยสุรินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงโสฐิดา จินดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงโสภิดา ขันนาค

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงกนกวรรณ สุขสำราญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงกมลชนก แก้วขาว

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงกวิตา กระทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงกัญจนพร พรหมมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงกัญชมา หมอยาดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก่นปดชา

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงจริยา จุกกษัตริย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงจุฑามาศ สมคำเพ็ชร

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงจุฑามาศ อินคล้าย

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๙๓
นางสาวจุฑามาศ แย้มกลิน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงชนกานต์ สัมมาชีพ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงชนิดาภา สุขเจริญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงชนิภรณ์ บุญพริง

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงชลธิชา อุ่นเรือน

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงญาณิศา บัวพลู

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงฐิติมา ดาเปรม

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงณัฏฐิดา รสมนตรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ สังข์เขียว

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงณัฐนรี ไชยโยยิงยงค์

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงณัฐวรรณ เต๋งจงดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๐๔
นางสาวณัฐสิกาญจน์ เทพรักษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงดลนภา จงกิตติวัฒน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงธีรพร บุญเกิด

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงนริศรา บุญเสวก

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงนลัทพร ดวงตา

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงนิชากร ขำกำเนิด

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงนิธินันท์ เครือวัลย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงบัวชมพู องอาจ

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๑๒
นางสาวปนัดดา สายัณห์

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงปุณยาพร สุรวิชัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายพงศภัค แสนแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงพรชนัญญ์ ชมภูเทศ

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงพัชฌา เหลืองอภิชาติ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงพิชญา จิตคำคูณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงพิชยา แผนคง

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงพิมพรรณ พิมพ์หล่อ

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงพุจนาวรรณ เนียมภู

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงภัทรวดี เริงเขตรกรณ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงมนสิชา ธิบดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงละดาวัลลิ

์

ขุนจันทึก
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงวริศรา พิณเนียม

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงวริษา ประเสริฐสรรค์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงวิจิตรา อัมพรศิริ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงวิภาวี ทินรุ่ง

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงศศิมา มหาธนะสาร

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๒๙
นางสาวศิริยศ คูนิก

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงศุลีมาศ พิมพ์พิทักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงสวรส พงษ์ชัยวศิน

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงสวิตตา แข่งขัน

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงสิริยากร มักเจียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงสิริโสภา ไหมประเสริฐ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงอภิชญา ตาคอ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ บัวงาม

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ เนียมศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงอรวรรณ สายสวาท

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงอรวรรณ สุขประเสริฐ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๔๐
นายอริยะ แสนคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงอาทิตยา สังฆ์พันธ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ ฉิมมาแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงเบญจรัตน์ กันมหา

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ สร้อยสงิม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงเบญญทิพย์ อ่อนคำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงเปรมฤดี ยงฮะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงเพ็ญพรรณ ถนอมทรัพย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงเรณุกา สุขอยู่

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงเอมนิกา บุญเนียม

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงแกมทอง เนียมเรียม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงกนกพร วอนดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงกนกวรรณ รอดคำ

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๕๓
นายกัญจน์ณภัส มาลีพันธุ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงกัญชริญา วุฒิพงษ์ปภา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงกัญญาภัค จันทร์ทิพย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๕๖
นางสาวกัลยารัตน์ แซ่เต๊าะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงกานติมา แสงดิษฐ

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงกานต์ธิดา อุยานันท์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๕๙
เด็กชายกิตตินันท์ ศรีแสนตอ

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๖๐
นายกิตติพงศ์ คล้ายพลัง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๖๑
นายจักรกฤษณ์ ปานจร

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๖๒
นางสาวจีราพร สอนส่งกลิน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๖๓
นางสาวจุฑารัตน์ อุทยานรัตน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๖๔
นางสาวจุรีรัตน์ เสาะสมบูรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๖๕
นางสาวชนิกา สิทธิแสง

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงชนินาถ แก้วโชติ

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงชลลดา น้อยยา

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๖๘
นางสาวชลลดา สอนธนู

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงชาลิสา คงสุวรรณ

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๒๗๐
นายชิษณุพงศ์ ปะดุกา

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๗๑
นางสาวชุติกาญจน์ วัฒนา

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงญาณวีร์ อินทรดิษฐ

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๗๓
นางสาวญานิกา กิจเจริญวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงณัฏฐภรณ์ วิรัตน์จินดา

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๗๕
นางสาวณัฐชา สนธิศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๗๖
นางสาวณัฐณิชา ปานเทวัน

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๗๗
นายณัฐพงศ์ พุทโธ

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๗๘
นางสาวณิฐิญา สีหิน

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๗๙
นางสาวดลยากร ผูกน้อย

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๘๐
นางสาวดารุณี ภู่ระหงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๘๑
นายทัฐณพล อุ่นเดช

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๘๒
นางสาวทิพยรัตน์ นากาวี

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๘๓
นายธนดล กล่อมเกลียง

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๘๔
นายธนากร ลาภใหญ่

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงธนาพร ศรวลเพลง

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๘๖
นางสาวธนารีย์ เจริญกมลรัตน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๘๗
นางสาวธนิตา เหลืองอร่าม

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๘๘
นางสาวธมลวรรณ เนือนิม

้ ่

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงธัญพร ช่อชิด

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายธัญพล จีนแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๙๑
นางสาวธัญลักษณ์ ขวัญพราย

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๙๒
นางสาวธัญวรัตม์ แฉล้มนงนุช

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๙๓
นางสาวนพรัตน์ กองศรีกุลดิลก

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๙๔
นางสาวนาราภัทร พุทธเจริญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๙๕
นางสาวปนัดดา พิศสอาด

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๙๖
นางสาวปาณิสรา เสียงเอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๙๗
นางสาวปติมาศ พจน์ชัยจงดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๙๘
นางสาวปยะธิดา ยังขยอ

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๒๙๙
นางสาวพิชญ์สินี มีบุญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ พรหมโม

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๐๑
นายภรัณยู ภู่สวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๐๒
นางสาวภัควดี ดิระพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๐๓
นางสาวภัทรวดี ศักดิดำเนิน

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๐๔
นางสาวมัทณา คำกองแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๓๐๕
นายยศภัทร ทรัพย์กิตติเดช

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๐๖
นายยุทธพงษ์ คำม่วง

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๐๗
นายรฐพล ดวงชืน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๐๘
นางสาวรวงข้าว พลขันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๐๙
นายรษิณ โลดโดด

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงรัฐลิณี เนตรน้อย

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๑๑
นางสาวรุจิกาญน์ แซ่เอียว

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงวรรธิดา อยู่สุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๑๓
นางสาววรลักษณ์ วิเชียรโชติ

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงวริศรา ชมชืน

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๑๕
นายวรเมธ ชืนชมวรรณ์

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๑๖
นายวัชระ สุวิชัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๑๗
นางสาววารินทร์รัตน์ ภัทรคุณพิศาล

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๑๘
เด็กชายวิภพ วีระสวัสดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๑๙
นางสาววิภวานี ผุลละศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงวิยะดา บุญเดช

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายวิศวะ เดชรา

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๒๒
นางสาวศรสวรรค์ เทียงธรรม

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงศศิกานต์ นิลอ่อน

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงศศิชา สลับแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๒๕
นางสาวศศิประภา พิทักษ์วงค์

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๒๖
นางสาวศศิประภา ยางม่วง

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๒๗
นางสาวศิริกัญญา ประเสริฐสิน

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๒๘
นายศิวะดล ชินอินมนู

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงศุภานิช สังกลมเกลียง

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๓๐
นางสาวศุรังสิมา ตันติผล

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๓๑
นายสรณ์สิริ หนูสิทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๓๒
นางสาวสลิลทิพย์ สังข์ทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๓๓
นางสาวสัญจิตา เทียมเมือง

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๓๔
นางสาวสิริวัณ ไชยโยยิงยงค์

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงสิรีธร ข่าวคำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๓๖
นางสาวสุชาดา ลัดดาสิริพร

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงสุทัตตา สุวรรณโณ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงสุนทรี พลอยชุม

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๓๙
นางสาวสุพิชชา ต๊ะสาริกา

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๓๔๐
นางสาวสุภาวดี แสงพลอย

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๔๑
นายสุรวุฒิ สระเกษ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๔๒
นางสาวสุรัตน์ติกานต์

ทับสว่าง
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๔๓
นางสาวหทัยภัทร ล้วนลักษณ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๔๔
นายอดิศร พิสุทธิไพศาล

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๔๕
นางสาวอทิตยา คำเกลียง

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงอธิชา เลิศพานิช

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๔๗
นางสาวอภิชญา เภิกโสภณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๔๘
นายอภิรักษ์ น้อยสนธิ

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงอภิวรรณ อธินาถจิรสุข

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๕๐
นางสาวอมรรัตน์ นามเทียง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงอรุณี ลินจี

้ ่

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๕๒
นางสาวอัจฉราพร จิรจุฑานนท์

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายอานนท์ รังศิริรักษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๕๔
นายอิทธิกร ศรีบริสุทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๕๕
นางสาวอินทิรา ราชสิงโห

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๕๖
นางสาวเกศรา คำมาวงศ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๕๗
นายเจษฎา ฮ้อจงเจริญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๕๘
นายกิตติศักดิ

์

ปานทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๕๙
นายณัฐพงษ์ อินทร์ประดับ

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๖๐
นางสาวณัฐรภัทร ใจซือ

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๖๑
นางสาวทิพย์สุดา ลอยอุดมโชค

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๖๒
นางสาวธนาพร จาดจุ้ย

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๖๓
นางสาวธัญธนิษฐ์ นาคะเวช

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๖๔
นางสาวธันยพร จันทร์หอม

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๖๕
นางสาวธิภาดา ใหม่ตา

๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๖๖
นายธีรเมธ ใยยะธรรม

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๖๗
นางสาวนวพร ด้วงเกือ

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๖๘
นางสาวปาจรีย์ เส็งใหญ่

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๖๙
นางสาวปุณยวีร์ ไกรสำโรง

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๗๐
นางสาวพราวพรรณ ดีแสน

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๗๑
นายพิษณุ จันทร์เหม

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๗๒
นางสาวภัคจิรา สารเสน

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๗๓
นายรฐปพน นาเครือ

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๗๔
นางสาวรวีวรรณ แก้วงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๓๗๕
นายวนา แจ่มจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๗๖
นายวิทวัส หุนหวล

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๗๗
นางสาวศรชนก อริยทัศน์

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๗๘
นางสาวศศิประภา เนียมขันธ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๗๙
นางสาวศิรประภา จันทร์ทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๘๐
นางสาวศิวิมล บุญประสิทธิพร

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๘๑
นางสาวสุนิสา บุญมา

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๘๒
นางสาวสุพัตรา ทับทิมทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๘๓
นางสาวอรณี สีลาทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๘๔
นายอริญชย์ รุ่งอารี

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๘๕
นางสาวอาภานันท์ ขำโขนงงาม

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๘๖
นายเทิดศักดิ

์

เขียวสิงห์

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๘๗
นางสาวเสาวณีย์ บุญเลียง

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๘๘
นางสาวโสภิสา

สุขไพศาลกุลภัทร
๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายวาฤทธิ

์

ช่างประดับ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายธาดา จาอ่อน

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายวัชรพงษ์ ประจำไพร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายอาคย อองซอ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายศุภสิทธิ

์

ธารทองคีรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๙๔
นางสาวบุษยมาศ หล้าแหล่ง

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๙๕
นางสาวณัฐลิกา คำสร้อย

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงภาณุมาส จับจิต

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงสมฤทัย จำปานาค

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงวิไลพร คงสุคนธ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงสรสินี พรามทองวัน

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ โอ่งเคลือบ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงทิพวรรณ ก๋องแน่น

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงญาณาธิป คณา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงสาลินี ตรีสอน

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงศศิธร ชลภูมิ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงกชวรรณ อนันตะรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รสชุ่ม

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงรักษิณา วงกลม

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงทิพวรรณ ขันแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงกชพรรณ ปติรัชโสภณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงกัญญาณัท เย็นใจ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงกาญจนา รัตนะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงกานติศา จุลโลบล

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา เชือทอง

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงจิณณพัต พุกสุวรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พวงแฉล้ม

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายชยาวัทน์ ภู่ฮะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงญาณี เอียมสะอาด

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงญาตาวี ขำดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงฐิตาภา เอียมสะอาด

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วุฒิวิมล

๑๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีแจ้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงณัฐพร เติมต่อ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงณิชาพัชร์ คำเอก

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงดวงกมล ชมเชย

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายทนงศักดิ

์

โพธิพันธ์

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงทักษิณา ชูวงศ์วาลย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงธัญกร คำยวง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงธัญญาพร คำทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายธีรภัทร แก้วแจ่ม

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงนลินี คงสาม

๐๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายนัทกร ภัคลดากุลนารถ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงปภัสสร คำพาสุข

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงพรไพลิน ยิมรักษา

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงพิชญา บุญคุ้ม

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงพีรดา สาวสุดชาติ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงพุทธธิดา คงเมือง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงภัทรสุดา มิงหนองอ้อ

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงวรรณพร คุ้มครอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เสาร์หงษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงศรัณย์พร แสงงาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงศศิธร เสือเฒ่า

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงศศิพิมพ์ โกมลมน

๐๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายศุภชัย แสงทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงสุภัชชา มูลคำแสน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓ / ๖๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงสุภารัตน์ เมืองแมน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงสุรางคนา ทับทิมทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงสุวิชาดา เฮงไชโย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๔๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุวรรณเนตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงอาทิตยา พลับวังกลำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายโกเมศ ทรัพย์ประสงค์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แน่วแน่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงกรกนก เกษารัตน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายกวิน แดงชาติแท้

๐๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายกันตภณ บุญเกตุ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายกิตติพศ สุกเสาร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายกิตติภณ รัตนวัน

๐๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายคฑาธร กลัดนวม

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายจิรายุ แตงนิมงาม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

นันตะวงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายฉัตรพล การดี

๐๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายชิติพัทธ์ คำมูล

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายชินพงษ์ เลือยไธสง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ใจงาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ วิลัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายธนะสุข สุขอร่าม

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงธารารัตน์ ประสิทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายนนทกร ธรรมชาติ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายนวพล ศรีสมศักดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงนำผึง

้

ไม่มี
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายผวัต พงษ์ผึง

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงภัททิรา พงษ์อภัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงมาริสา แสงพุฒ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงยุวดี เอียมสอาด

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงรัตกาญจน์ จันทร์ยาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ บุญพริง

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายวสุพล ดีพิจารณ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงวิภาดา ดอนเมฆ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงศศิเกตุ แก่นพุฒ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ สิทธิวนิชย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายศุภวัฒน์ อินทร์โพธิทอง

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงสวรินทร์ รูปงาม

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายสิทธิพร พลอยเพ็ชร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงสิริญากร จิตบรรจง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงสุธาสินี ชืนเชือ

่ ้

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงสุนิษา เร่งมีศรีสุข

๐๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายสุรบถ ทิพสร

๐๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายสุรพศ หมืนพรานคีรี

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายสุวิจักขณ์ มากล้น

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงสโรชา เขียวหอม

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงอภิสรา ภู่ผึง

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายอัครพล สูนทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๙๒
เด็กชายอัมรินทร์ ชิดพันธ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงอาทิตยา แสนอาจโท

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๙๔
เด็กชายเดชาธร ขันโอ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายเปยมสุข เกียรติสงวนสุข

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายเอเชีย จรสถาน

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงกรรณิกา ทองปอม

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายกิตติธัช กิมเปา

๐๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๔๙๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยางจิตต์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายจักรินทร์ กลันแตง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงฐาปานี กุศลอภิบาล

๐๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงดวงกมล จัดเครือ

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายธนิน นิลนารถ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๐๔
นายนฤเบศร พวงทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงนันทารส พุ่มฉายา

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงนุศรา ศิริธร

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงปณิดา กรประดิษฐ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายปญกร สว่างศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายพงศพร วิชัยศิลป

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายพงษ์สุวรรณ เติมเต็ม

๐๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงพรศิริ ขันแข็ง

๒๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายพีระพัฒน์ คุ้มพันธ์แย้ม

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายวันชัย สินทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายศราวุฒิ พยัพย์ตรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงศศิธร เพ่งซ่วน

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงศิรินันท์ พยัพตรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายสรวิชญ์ ประทานสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงเนตรนภา นามลักษณ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ชำนิ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงรุจิรา เพชรน้อย

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงนิยดา จันทร

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงจิราพร เปรมรัตน์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงสุรีพร ภู่ห้อย

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงสิรีธร เปาเล้ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงอุษาสิณี อินทปทม์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงวิมลนันท์ ภาคบงกช

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๒๗
นางสาวปภาวรินท์ กัณฑศรีวิกรม

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๒๘
นางสาวยุพาภรณ์ หอมชืน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๒๙
นางสาวศศิพร ปานอยู่

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๓๐
นางสาวศศิวิมล แซ่เล้า

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๓๑
นายกันติฑัต พิริยะไวทย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๓๒
นางสาวจริญญา แก้วไพศาล

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๓๓
นางสาวจิตรตินันท์ แจ่มขำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๓๔
นางสาวชลธิชา โนรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๓๕
นางสาวธัญญารักษ์ พันจุ้ย

๑๐/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๓๖
นางสาวปรางทิพย์ แดงด้วง

๒๓/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๓๗
นางสาวปริญดา วังกาบ

๑๕/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๓๘
นางสาวพรเพ็ญ ศรีเจริญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๓๙
นางสาวพัชราพร กินนารี

๐๑/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๔๐
นางสาวลลิตา วงษ์สุวรรณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๔๑
นายวิธิสรรค์ กองยิง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๔๒
นางสาวสุดารัตน์ สวัสดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๔๓
นางสาวสุธินันท์ ทองเจ้า

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๔๔
นางสาวสุวันดี แจ้งคล้าย

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๔๕
นางสาวตวงรัตน์ ตังกีรติกุล

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๔๖
นางสาวปยะฉัตร รักขุมแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๔๗
นางสาวขวัญสิริ เหมปาละ

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๔๘
นางสาวปยะลักษณ์ โชติอุดมวงษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๔๙
นางสาวรัตติกร พุกภูษา

๑๙/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖ / ๖๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๕๕๐
นางสาวสมศรี กระเหิมหาญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๕๑
นางสาวอังคณา แจ่มจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๕๒
นางสาวกมลทิพย์ ทึมกระโทก

๒๘/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๕๓
นางสาวกัลยาณี นาคทรัพย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๕๔
นางสาวณัฐฐินันท์ แก้วทวี

๒๕/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๕๕
นางสาวณัฐพร ตรีตลับ

๐๒/๐๙/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๕๖
นางสาวณัฐริกา ศรีอุดม

๓๐/๐๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๕๗
นางสาวดรุณี พึงพงษ์

่

๑๒/๐๖/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๕๘
นางสาวทัศวรรณ โตแทน

๒๗/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๕๙
นางสาวธันยพรรษ มีศิริ

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๖๐
นางสาวนาตยา แสงชืน

่

๒๗/๐๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๖๑
นางสาวนิชดา เลิศเจริญธรรม

๐๔/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๖๒
นางสาวปรีดาวรรณ เนียมเตียง

๑๘/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๖๓
นางสาวพรปวีณ์ แก้วเกิด

๑๒/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๖๔
นางสาวภัทราพร เอียมมงคล

่

๐๑/๐๘/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๖๕
นางสาวมิน

้

ปานโต
๒๐/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๖๖
นางสาวรุ่งทิวา วังปลาทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๖๗
นางสาววันวิสา สาระสาร

๑๖/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๖๘
นางสาวสุนันทา เคลอะคละ

๑๘/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๖๙
นางสาวอภิรุจี แท่งทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๗๐
นางสาวอุไรวรรณ สร้างเอืยม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๗๑
นางสาวจุฑามาศ มาลา

๑๒/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๗๒
นางสาวณภัทศร นาคน้อย

๑๒/๐๙/๒๕๓๕

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๗๓
นางสาวนิสา ขุนหีบ

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๗๔
นางสาวพินลดา เถือนคนรัก

่

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๗๕
นางสาวภชุติมา โพธิงาม

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๗๖
นางสาวภูสุดา จังพาณิช

๑๐/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๗๗
นางสาววรรณิกา สังสอนอาตน์

่

๒๘/๐๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๗๘
นางสาววริศรา จันทร์ประเสริฐ

๐๕/๐๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๗๙
นางสาววิลาสินี เจรจาปรีดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๘๐
นางสาวอุทัยวรรณ ขำวิลัย

๐๓/๐๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กชายกชภาส ไพศาลนันท์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายกฤตพจน์ เอือประเสริฐ

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงกัลย์นภัส ศรีกาญจนเพริศ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายจรรยวรรธน์ เวียงอำพล

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗ / ๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงจันทกานต์ สาธุการ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงจันทกานต์ อนุชา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงจิตสุภา อรุณภิรมย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงชณิดาภา เกตุปญญาพงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงฐิติชญา สายจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงณัฐกฤตา บัวรับพร

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงณัฐภัสสร จำรูญจารีต

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงธฤษวรรณ พิริยาภัทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงธีรดา จูฑะศร

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงนภัทร กุลบุตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงนันท์นภัส วงศ์สว่าง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงนิชปภา ทวีปญญายศ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงบงกช คงนิรัติศัยกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงบุญญารักษ์ ภิรมย์แก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงปฏิญญา หลอดทองแดง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงปวริศา อังอติชาติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงภาณุมาศ สุขสุวรรณ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงรมัณยา เปาเล้ง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายรัฐภูมิ มังแปน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงศิริณทิพย์ สุขานันท์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงศุภิสรา แซ่เฮา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงสิริกมล เห็นประเสริฐแท้

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงสุพิชชา คชชา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงอภิชญา รักยงค์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงอัจฉริยา แสนสมรส

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงอัสมา สุระพันธ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงเกตน์สิรี พลจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงแพรวเพชร ยุทธางกูร

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๑๓
นายสนธิ

์

ไพรรี
๐๐/๐๐/๒๕๐๗

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๑๔
นายวันชัย สาหร่าย

๐๐/๐๐/๒๕๑๑
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๑๕
นายพงษ์ศักดิ

์

ชะอุ่ม
๐๐/๐๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๑๖
นายทวีป ปนแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๑๑
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๑๗
นายมนต์ชัย เย็นปง

๐๐/๐๐/๒๕๒๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๑๘
นายธงชัย รุ่งสวัสดิ

์

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๑๙
นายยงยุทธ โพธิมี

์

๐๐/๐๐/๒๕๑๙
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๖๒๐
นายอาทิตย์ ชาญประเสริฐ

๐๐/๐๐/๒๕๒๓
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๒๑
นายพีรวัส บัวขาว

๐๐/๐๐/๒๕๓๓
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๒๒
นายจิรายุศ คำดี

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๒๓
นายอนุรักษ์ แตงสง่า

๐๐/๐๐/๒๕๒๙
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๒๔
นายบำรุง สุดสวาท

๐๐/๐๐/๒๕๑๘
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๒๕
นายจำลอง เจียมอยู่

๐๐/๐๐/๒๕๐๖
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๒๖
นายสมพงษ์ ขุมมา

๐๐/๐๐/๒๕๐๕
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๒๗
นายพัฒนา เปลียนเปรม

่

๐๐/๐๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๒๘
นายสมบูรณ์ คชสินธุ์

๐๐/๐๐/๒๕๑๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๒๙
นายสรพงษ์ คงกระพันธ์

๐๐/๐๐/๒๕๒๑
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๓๐
นายมนูญ วนเครือ

๐๐/๐๐/๒๕๐๖
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๓๑
นายสุพจน์ จันทร์แปลง

๐๐/๐๐/๒๕๓๙
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๓๒
นายเฉกชริน สุขปานกลาง

๐๐/๐๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๓๓
นายนวรัตน์ ประชุมศรี

๐๐/๐๐/๒๕๑๕
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๓๔
นายต่อศักดิ

์

อ่อนพร้อม
๐๐/๐๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๓๕
นายณรงค์ชัย แก้วมณีโชติ

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๓๖
นายณรงศักดิ

์

จิตอิง

้

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๓๗
นายวุฒิชัย ว่องไว

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๓๘
นายฐานวัฒน์ อาริยะกุลนันท์

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๓๙
นายอำนาจ จิตอิง

้

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๔๐
นายวีระพงษ์ จันทรรังษี

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๔๑
นายรังสิต พานประเสริฐ

๐๐/๐๐/๒๕๐๓
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๔๒
นายสำเริง สุจริต

๐๐/๐๐/๒๕๑๖
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๔๓
นายจารึก จันทรัตทัต

๐๐/๐๐/๒๕๓๖
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๔๔
นายวิริยะพล สุรพลพินิจ

๐๐/๐๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๔๕
นายวิสุทธิ

์

เกษสง่า
๐๐/๐๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๔๖
นายดนัย ภิญโญวนางกูร

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๔๗
นายจตุพล ปลอดโปร่ง

๐๐/๐๐/๒๕๒๑
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๔๘
นายอนุวัฒน์ คำแน่น

๐๐/๐๐/๒๕๒๙
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๔๙
นายสัญญา จิตอิม

่

๐๐/๐๐/๒๕๒๑
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๕๐
นายชูชัย ไทยเอือ

้

๐๐/๐๐/๒๕๒๓
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๕๑
นายสมควร เสือเฒ่า

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๕๒
นายวานิช เรือนจันทร์

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๕๓
นายอำนวย ชมชืน

่

๐๐/๐๐/๒๕๑๓
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๕๔
นายเกรียงไกร ขันธ์สุวรรณ

๐๐/๐๐/๒๕๒๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๖๕๕
นายวรการ แซ่ด่าน

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๕๖
นางสาวพจมาลย์ เศรษบุตร

๐๐/๐๐/๒๕๑๘
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๕๗
นางสาวอุไรวรรณ พุ่มไสว

๐๐/๐๐/๒๔๙๗
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๕๘
นางสาวประนอม ร่มโพธิรีย์

์

๐๐/๐๐/๒๕๒๑
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๕๙
นางสุมาวดี สุขจันทร์

๐๐/๐๐/๒๕๑๕
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๖๐
นางสาวญัฐภัสสร วงษ์ทวีโรจน์

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๖๑
นางสาวเสาวนีย์ แซ่หยับ

๐๐/๐๐/๒๕๓๖
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๖๒
นางสาวศุภนันท์ พลายระหาร

๐๐/๐๐/๒๕๑๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๖๓
นางรพีพร จิตใจตวง

๐๐/๐๐/๒๕๑๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๖๔
นางสาวภิรมย์ลักษณ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๐/๐๐/๒๕๓๖
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๖๕
นางสาวทองพูล อินทรนิล

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๖๖
นางสาวแดง นวลนาง

๐๐/๐๐/๒๕๐๓
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๖๗
นางหน่อย แก้วสอาด

๐๐/๐๐/๒๕๒๑
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๖๘
นางสาวสุภากรณ์ สีคต

๐๐/๐๐/๒๕๓๓
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๖๙
นางสาวกิงดาว

่

ศรีสวัสดิ

์

๐๐/๐๐/๒๕๒๙
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๗๐
นางสาววรวรรณ สุทธิประเสริฐ

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๗๑
นางสาวอัญชลี อู่บูรณกุล

๐๐/๐๐/๒๕๓๖
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๗๒
นางสาวชิษณุชา นันทะโส

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๗๓
นางสาวดวงพร สอนเจตน์

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๗๔
นางสาวนุชนารถ ผึงน้อย

้

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๗๕
นางสาวสุวนันท์ ฤกษ์งาม

๐๐/๐๐/๒๕๓๘
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๗๖
นางสาววิยุดา วงศ์ยะรา

๐๐/๐๐/๒๕๒๑
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๗๗
นางสาวรัตน์ติยา ชังสุวรรณ

่

๐๐/๐๐/๒๕๓๓
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๗๘
นางมะลิ อำไพ

๐๐/๐๐/๒๕๐๗
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๗๙
นางสาวศรีพรหม หยกไพบูลย์

๐๐/๐๐/๒๕๒๑
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๘๐
นางสาวอำไพ ตุ้มพล

๐๐/๐๐/๒๕๑๕
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๘๑
นางสาวธิวาทิพย์ จวงเจิม

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๘๒
นางสาวบุญตา มณีวงษ์

๐๐/๐๐/๒๕๓๓
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๘๓
นางสาวจารุวรรณ จิตนิยม

๐๐/๐๐/๒๕๓๖
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๘๔
นางพิศเพลิน ขาวพันธ์

๐๐/๐๐/๒๕๑๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๘๕
นางสาวสุไหน ขวัญอ่อน

๐๐/๐๐/๒๕๒๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๘๖
นางอรุณ ยิงภิญโญ

่

๐๐/๐๐/๒๕๐๔
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๘๗
นางเรียง ซือตรง

่

๐๐/๐๐/๒๕๑๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๘๘
นางชยปภา แสงพิทักษ์

๐๐/๐๐/๒๕๑๑
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๘๙
นางสาวอรทัย แก้วปานกัน

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๖๙๐
นางสาวศุภลักษณ์ วงษ์เกิด

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๙๑
นางสาวอรุณรุ่ง ศิรินันท์

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๙๒
นางสาวเสมอแข เอียมพล

่

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๙๓
นางสาวพรรณราย ตรีเพ็ชร

๐๐/๐๐/๒๕๓๖
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๙๔
นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสุนทร

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๙๕
นางสาวกรรณิกา เวชเพิม

่

๐๐/๐๐/๒๕๓๒
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๙๖
นางสาวจิรวรรณ บุญมาช่วย

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๙๗
นางสาวประคอง ฉัตรบุก

๐๐/๐๐/๒๕๓๑
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๙๘
นางสาวกรรณิกา เปาทอง

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๖๙๙
นางสาวบงกช ผลโยธิน

๐๐/๐๐/๒๕๑๒
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๐๐
นางวาสนา ทิพย์มงคล

๐๐/๐๐/๒๕๐๘
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๐๑
นางระยอง วงศ์สกุลดี

๐๐/๐๐/๒๕๑๗
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๐๒
นางเกตศฎาภรณ์ สังขวรรณ

๐๐/๐๐/๒๕๑๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๐๓
นางสาวดาวเรือง พงษ์ทอง

๐๐/๐๐/๒๕๑๖
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๐๔
นางสาวยุพา ดวงละม้าย

๐๐/๐๐/๒๕๒๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๐๕
นางสาวกาญจนา แย้มนัยนา

๐๐/๐๐/๒๕๑๘
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๐๖
นางลำพัน แย้มนัยนา

๐๐/๐๐/๒๔๙๗
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๐๗
นางสาวกัญญารัตน์ โต๊ะปลืม

้

๐๐/๐๐/๒๕๑๗
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๐๘
นางสาวอรวรรณ ปานจู

๐๐/๐๐/๒๕๒๙
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๐๙
นางสาวพิกุล จามจุรี

๐๐/๐๐/๒๕๑๕
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๑๐
นางสาวบี แจ้งกระจ่าง

๐๐/๐๐/๒๕๑๙
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๑๑
นางสาวราตรี ติณราช

๐๐/๐๐/๒๕๑๔
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๑๒
นางสาวณัฐวิภา แร่เพชร

๐๐/๐๐/๒๕๑๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๑๓
นางสาวทัศวรรณ ด้วงหนองบัว

๐๐/๐๐/๒๕๓๕
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๑๔
นางสาวมินตรา เดชาฤทธิ

์

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๑๕
นางสาวสุภาพร แซ่โง้ว

๐๐/๐๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๑๖
นางสาวศิริพร จันทร์ต้น

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๑๗
นางสาววรกานต์ อุ่นเรือน

๐๐/๐๐/๒๕๓๕
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๑๘
นางศรัณยา ละหล้า

๐๐/๐๐/๒๕๑๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๑๙
นางสมปอง เชือรอด

้

๐๐/๐๐/๒๕๐๓
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๒๐
นางประติมาพร ขาวสม

๐๐/๐๐/๒๕๒๗
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๒๑
นางสาวสุพรรษา สิงห์ทอง

๐๐/๐๐/๒๕๒๕
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๒๒
นางสาวภาวิณี จิตรักมัน

่

๐๐/๐๐/๒๕๒๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๒๓
นางสาวสิรินรัตน์ ฉลองพงษ์

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๒๔
นางสาวณัฐฐิญา ชะเอม

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๗๒๕
นางสาวรัชนิกร พงษ์ซุ่ย

๐๐/๐๐/๒๕๒๔
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๒๖
นางสาวอรอุมา อุ่นแก้ว

๐๐/๐๐/๒๕๓๓
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๒๗ นางสาวประกายทิพย์
หอมกลิน

่

๐๐/๐๐/๒๕๒๙
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๒๘
นางประนอม สุพรรณคง

๐๐/๐๐/๒๕๐๙
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๒๙
นางสาวฉัตรแก้ว เข็มทอง

๐๐/๐๐/๒๕๒๖
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๓๐
นางตุ๊กตา เสือพยัคฆ์

๐๐/๐๐/๒๔๙๘
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงวิลาวัณย์ จูประเสริฐ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงกัญญามาศ ดารารัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงนภสร จันทร์คล้าย

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงรัชนก บุตรนำเพ็ชร

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงอารยา จวงเจิม

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ ทองดอนเหมือน

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงชลธิชา อึงพานิช

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายรัฐพงษ์ อินธิแสง

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายอภินันท์ รสชุ่ม

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ อัสสะสิทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงกุลทอง รัต

๐๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงกานดา ราชมณี

๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายจิรวัฒน์ คล้อยดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ ครุธวัฒนา

๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายปยะ สุดทัศ

๐๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงฟานิดา เกษณียบุตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายสมภพ วัชรวงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๔๘
นางสาวสาวิตรี มาตรเหลือง

๐๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงอรกัญญา ปานขาว

๓๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงอารียา คำพาสุข

๑๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายเรืองศักดิ

์

วรรณะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงเมขลา จันทร์ตรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงเยาวภัทร นุชเจริญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงชลดา สันติมโน

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๕๕
นางสาวธนาภรณ์ ชนะบวรบุตร

๑๘/๑๑/๒๕๓๑
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๕๖
นางอัจฉรา แสงวิสูตร

๑๐/๐๗/๒๕๑๖
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๕๗
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองตระกูล

๐๖/๐๓/๒๕๑๗
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายกิตติพันธ์ ศรีเลิศ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายจักรพันธ์ ฉำผิว

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงฐิติมา เรียงแหร่ม

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงณัฐนิชา ยังเทียง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงวารี มหาดเล็ก

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๖๓
นางผกามาศ ทนุวัฒนพงศ์

๒๑/๐๓/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๖๔
นางสราญรัตน์ เกตุกุญชร

๐๗/๑๐/๒๕๑๘ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๖๕
นางแน่งน้อย ไตรยโชติ

๒๐/๐๗/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายดรัณภพ ทัดชัง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายนเรศ อินทกูล

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงปาริชาติ รัตนมุงคล

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๖๙ เด็กหญิงมนทิราวรรณ
สีสมพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายศักดิชัย

์

สิถิลวัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ค้นหาสุข

๐๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงชลนิภา หมู่หัวนา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายณัฐพงษ์ พละสิทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงปานวาด เปยะภิรมย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายวิชยุตม์ หมอทรัพย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงอลิษา พวงไธสง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายนันทพงศ์ ตรีพล

๐๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงปาณิศา เบ้าสีใฮ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงวรณัฐ วงษ์สีดา

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงวรรณวิสา อินทสอน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายศานิต นิรารักษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงอาทิติยา ปลืมจิตต์

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงจินตภา สุ่มเมา

๓๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายพุทธิพงษ์ พันธ์ไพบูลย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงนันทิกานต์ พำรุ่ง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงณัฐณิชา พุ่มแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงวาทิตา ถาวรนันท์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ วันจันทร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงอุษา กระจ่างศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงปยธิดา แสงอยู่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงบุษเกศ ดวงสิทธิชัย

๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงพิยดา เกิดช่วง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ โชติการุณสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงนก ยงยุทธ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๓ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงสุภาวิตา พันธ์คำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงอารยา ดีแสน

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงกมลชนก เนือแตงเย็น

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงวิไลพร มูลสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๖๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงอรัญญา เทพไชย

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงอริสรา มุลมูล

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายเจษฎา อัตสิทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายธีรเดช ซ่า

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายอุเทน เอียมสะอาด

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงปยะพร วงษ์มหาจักร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงลักษมี เดชวิจิตร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงนิตยา ญานุพรม

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงสุพิชชา คำจา

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๐๘
นางสาวบุศรินทร์ สิริปญญาธร

๒๕/๐๓/๒๕๑๔ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๐๙
นางสาวนาตยา เกิดเดชา

๑๗/๐๗/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายมอ รักไทย

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๑๑
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศรีบุญรอด

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายพงศกร พุกสุวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงอารียา ขาวเสนาะ

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายชวาลา เรืองสมบูรณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายนุกูล หนูหา

๓๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงจิดาภา สุวรรณรักษ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม วัดเขางู  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงนุสรา อ่อนศิริ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงพรนภา พรานพนัส

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงร้อยแก้ว มีจอม

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงอนันต์ดา หมืนผดุง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงฉัตรพร พวงเครือ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายพลพล ใยสำลี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงสุธิดา ละม้ายเมือง

๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงกนกวรรณ นิมนวล

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงจิตตาพร ลำเลิศหล้า

๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสนจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงนันธิชา จันทร์แย้ม

๑๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงปลายฟา ช่อเหมือน

๒๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงวริญดา มีจอม

๒๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๔ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงวิภาวี ยกกลิน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงศิรประภา ดิษยิม

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงศิรภัสสร สุวรรณรักษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงอารี อนันตะรัตน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงเดือน ชูฉาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายณัฐพูล ภู่ทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงตูคู้ -

๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๓๗
นายธนาวุฒิ จันทร์แย้ม

๑๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๓๘
นายธีรพงษ์ ใยสำลี

๒๘/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงนุชนาถ สายสมร

๒๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงมลฤดี อร่ามสร้อย

๑๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายสราวุธ เกิดภักดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๔๒
เด็กชายหนึงตะวัน

่

ยอดนครจง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงอารียา อ่อนศิริ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๔๔ เด็กหญิงเจนจิราภรณ์
มัธยม

๑๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๔๕
นายกฤตเมธ เศรษฐโอฬาร

๑๐/๐๓/๒๕๐๗
เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๔๖
นายชวนากร พรหมสรินทร์

๑๙/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๔๗
นายอนุชา เย็นยิม

้

๑๖/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๔๘
นายอัครเดช วุฒิ

๒๘/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๔๙
นายสำรวย แสงแจ่ม

๒๖/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๕๐
นายบุญมี ติลา

๑๙/๑๐/๒๕๐๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๕๑
นายพิชัย พานิชจะ

๑๐/๐๗/๒๕๑๐
เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๕๒
นายอุทัย ปงแหลง

๑๕/๑๐/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๕๓
นายวีนัส ศรีใจ

๐๔/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๕๔
นายเกษมสันต์ วงษ์แก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๕๕
นายธนากร นนท์ยศพร

๐๒/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๕๖
นายไพโรจน์ เชิดชูมาลัยกิจ

๐๕/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๕๗
นายชัชวาลย์ ชัยพันธุ์พร

๑๘/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๕๘
นายไม้แสน แสนทวีสุข

๐๗/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๕๙
นายจิตติภูมิ เพ็ชรเทศ

๐๑/๐๔/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๖๐
นายนรา นีละวงศ์

๐๓/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๖๑
นายศราวุฒิ ทรัพย์ศาสตร์

๑๓/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๖๒
นายสิทธิชัย ผลเจริญ

๐๕/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๖๓
นายเรืองศักดิ

์

พนมสืบ
๑๒/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๖๔
นายอเนก โตมอญ

๑๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๘๖๕
นายนัจตุพล วรพิพัฒน์

๑๘/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๖๖
นายศราวุธ บุญมี

๒๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๖๗
นายพายุ กุลโสภณ

๑๘/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๖๘
นายสืบพงษ์ ศรีร่มโพธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๖๙
นายธนศักดิ

์

อาจณรงค์ฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๗๐
นายวรรัตน์ บัวเฟองกลิน

่

๐๙/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๗๑
นายธีรพงศ์ ชิดสิน

๒๗/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๗๒
นายพิมาน เชือสุข

้

๑๑/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๗๓
นายณพล ทาเครือ

๐๓/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๗๔
นายแบงค์ชาติ เทียมศิวชาติ

๓๐/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๗๕
นายสุนันท์ เมฆา

๑๕/๐๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๗๖
นายอิศเรศ เต็งทอง

๒๕/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๗๗
นายประสงค์ เชือหงษ์แก้ว

้

๐๗/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๗๘
นายวุฒิภัทร สุนประชา

๑๓/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๗๙
นายชาญยุทธ แผ่วจะโปะ

๒๑/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๘๐
นายขวัญ เสืออิม

่

๒๔/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๘๑
นายปริญญา พ่วงจินดา

๐๖/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๘๒
นายต่อศักดิ

์

ม่วงศรี
๒๑/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๘๓
นายธนศักดิ

์

ขำหวาด
๐๓/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๘๔
นายสาธิต หอมอุดม

๑๘/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๘๕
นายสาธิต ห้วยหงษ์ทอง

๒๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๘๖
นายพรหมพิริยะ พลอยประดับ

๑๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๘๗
นายวิลาศ ปานอินทร์

๑๘/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๘๘
นายสุริยา หนูรุ่ง

๐๖/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๘๙
นายสายันต์ ห้วยหงษ์ทอง

๑๒/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๙๐
นายศิริมงคล ยู่เคียน

้

๐๙/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๙๑
นายกัมปนาท ศรีวิไล

๒๗/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๙๒
นายอนันทชัย ล้อมวงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๙๓
นายนิพนธ์ จันทร์เพ็ญ

๒๕/๐๓/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๙๔
นายสามารถ เพิมเสน

่

๑๐/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๙๕
นายสุรสิทธิ

์

แอมาน
๑๐/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๙๖
นายจิรายุทธ เสนีย์วงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๙๗
นายวินิต แสงจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๙๘
นายภานุวัฒน์ จรดล

๑๕/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๘๙๙
นายเทอดศักดิ

์

เหมือนอ้อย
๓๐/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๙๐๐
นายพัชรพงษ์ คำมะนาด

๑๐/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๐๑
นายบัญชา อุสาหะ

๐๕/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๐๒
นายวิเชียร ทองชม

๐๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๐๓
นายวีรยุทธ ภูผากัมปนาท

๒๓/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงกนกรส สายมาอินทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายกฤษตฤณ ประเทศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

โพธิบุตร

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงขนิษฐา เสนาหมืน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายจักรพัฒน์ สงแอ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงจุฑามาศ คุ้ยเหมือน

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายชัยพร นุชเครือ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๑๑
เด็กชายชานันท์ เปล่งไปล่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงฐิติภัทร แซ่ลิม

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายณพัฒน์ แทนเครือ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงณัฐชา ตันโต

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงธนพร ชืนหุ่น

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงธนพร ต้อมคำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงธนภรณ์ อยู่สวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายธนโชค

กาญจนวิชานนท์
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ต้นสอน

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงธิญาดา รวมทรัพย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายธีรชัย ชมญาติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายนราทร เขียวพลอย

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงนัชชา นนทะบุตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายพงศกร บรรณาการ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายพงศธร ขลุ่ยศรีตระกูล

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงพรชิตา ขอนแก่น

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงพิมพ์นภัส รัดกลม

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงภัณฑิรา จายะพันธุ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงมนัสวี แก่นจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงรณพร รอดระบูรณ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงรัตนาวลี สาสาย

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายรุจดนัย ธรรมบุตร

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงรุ่งอรุณ สุขชู

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงลภัสรดา เชิดแสง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๗ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงวรรณวลัย ประเสริฐ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงวรรณษา ตาละคำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงวรัญญา ศรีสุข

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงวรานุช ยิงอนุรักษ์วงค์

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายวรเมธ จันทร์เปรียง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายศรายุทธ เสมจิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายศุภชัย เชียรประโคน

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายศุภรัตน์ บรรลือเสนาะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ จันทร์เยียม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงสริตา ประจำเขตต์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงสาวิตรี กุลเกตุ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายสิรภพ ต่วนเครือ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงสุณัฏฐา รุ่งโต

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงสุทธินันท์ สกุณี

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ อินทร์พรหม

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงหฤทัย ทินหอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงอพฤดี สุขเกษม

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงอรธิชา ชุมภู

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงอารีรัตน์ ผ่องใส

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายอิทธิพล เย็นวารี

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงเรณุมาศ โตเอียม

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ อ่องนก

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายโชพล สมพงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงกนิษฐา อารีย์กิจ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายกิตติพันธ์ สาคร

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงฐิตาพร เพ็งวัน

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายณัฏฐ์ศรุต สกุลศิรินราธิป

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายนิติพนธ์ ด่านปาน

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายปรัชญา บวรเลิศสกุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายปรเมธ ขุ่มด้วง

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงปยภัทร์ พรสุขศิริ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายพรมงคล กลินผกา

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายฟวส์ ปาสาบุตร

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงภัคจิรา พุทธรรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายรัชพล เห็นประเสริฐแท้

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๘ / ๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงวฤณดา สินธนู

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายวุฒิพงศ์ จงทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงศศิกานต์ พวงลำเจียก

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายสิริวัฒน์ สินเดระดาษ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงสุวนันท์ ต้นสอน

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงอติพร ขันติกาล

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงอนุสรณ์ ใจซือ

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายเอกภพ นิลสุขา

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงแพรพลอย สีถัน

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงโชติกา หล่อพันธ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายโยอิจิ สุงิอุระ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ใจซือ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงธนพร โตนดทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงธนัชพร โตนดทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายสรศักดิ

์

ทับทิมทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายอนุชน ครุธพงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงกชกร แสงศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงกวิสรา เพ็งศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงกานติมา สิงห์ศาลา

๑๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีอรรชนานันท์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายกิตติรันดร์ เอียมสะอาด

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

รุ่งเจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายคุณากร พุฒเครือ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงจันทร์ทรา ดารา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ จูเจริญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงจิตรลดา พุฒติ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ใจชูพันธ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายจิราธิวัตร ยางสง่า

๑๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายจิรายุทธ นิสสัยดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายจีรพัฒน์ ม่านใต้

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงชยุดา ชูดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายชาญณรงค์ คล้ายแดง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายชินวัตร ส่าลิม

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงชุติมณฑน์ นีระพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงชุติมา หมันมาก

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๙ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงณัชธิชา พรมมา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายณัฐพล ตังมัน

้ ่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ ตังมัน

้ ่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เจตร์จำนงค์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงตรีรัตน์ ปานอุทัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายธงไชย เย็นใจ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๑๑
นายธนพงษ์ คำใสอินทร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงธนพร ชุบคำ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงธนพร นิโกรธา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายธนพล คำที

๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายธนภัทร คำผา

๑๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายธนาธิป อักษรทองคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงธมนวรรณ จันทร์เปรม

๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงธัญยพร ชินเวศน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงธันย์ชนก ปานม่วง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายธันวา บุญณรงค์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงนพวรรณ มาเม่น

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงนลินรัตน์ โสรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายนวพล โสภา

๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายนิติพนธ์ อนันตชัยสิทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายบุญล้อม อินทร์ตุ่น

๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงปณิตา แย้มอุ่ม

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๒๗ เด็กหญิงประภาพรรณ
สมสิทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๒๘
เด็กชายผดุงศิลป มิงแสง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงพรนภิส ภิรมย์สุข

๑๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงพรประภา มะลิพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงพรรณวษา วาสนาพาดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายพลบดี คำดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงพัชนันท์ พันธุรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายพิพัฒน์ นครสวรรค์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ใจซือ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงพิรินญา เกิดฤทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายพีรพล หนูบุญมา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายพีรพันธ์ คงกระพันธ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๓๙
นายพุฒินาท ทวีสูตร

๐๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๐ / ๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงภัทรดา บุญปญญา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายภูริด ศรีจันอินทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงมลธิชา เอียมสุข

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงมะลิวัน คำดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายมานัส เกษี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงมินตรา ส่วนลา

๑๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงมุกธิตา เฮ็งไซร

๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๔๗
เด็กชายยศพัทธ์ ลือชา

๑๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายรัชชานนท์ พุทธสงวนพร

๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายวงศ์ธร พันเขตการณ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงวรารัตน์ ใจอารีย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงวราลี สังข์สวัสดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายวรเดช จุ้ยนิม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงวันทิพย์ สังข์สนันโชติ

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงวันวิษา พุ่มม่วง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงวิชชุดา มณีโชติ

๑๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงวิชุดา สัมฤทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงวิภาพร คนซือ

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงวิยะดา -

๐๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงวิริญฐ์ญา ชฎาดำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายศตคุณ อินทร์ศรีนาง

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงศิรินันท์ ชืนตา

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายศุภกรณ์ วันประสาท

๒๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงศุภมาศ นิมอิม

่ ่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายศุภฤกษ์ งามพิศ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายสัญชัย จันทร์ย้อย

๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงสำลี สังข์ขะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงสิริพรรณ สีใจดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายสิริวุฒิ โทจอม

๒๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณศรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายสุทธิพงศ์ บุญเกิด

๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายสุนทร สังทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงสุนิสา สุขศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายสุพัท กุนาง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงสุภาพร เหลาโชติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๑ / ๖๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายสุรพศ เกิดเครือ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงสุรินธร ปนสิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงสุวภรณี คล้ายลี

๒๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงสโรชา กองรามัญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายอดิรุจ นุชเครือ

๐๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายอดิศร ภูจอมรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายอดิศร หมอนวด

๑๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายอนุภัทร สระทองปอม

๑๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ สุขปรีชา

๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายอิทธิพล สันทัดพร้อม

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงเจนจีรา สาธุการ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายเจนณรงค์ มงคลสูง

๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงเนตรนภา แซ่จึง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงโสภิตา สันทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายไพวัลย์ ทุเครือ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงกชกร น้อยแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงกนกวรรณ รืนรมย์

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงกรรณิกา หอมสุด

๑๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายกฤษฎา ยุติธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๙๔
นางสาวกันยกร แก้วสน

๑๗/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายกิตติธัช จินดา

๑๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

พรไชย
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายคฑาวุธ รักษา

๑๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงจตุรพร ศรดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงจรรย์อมล คำยวง

๒๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๐๐
นายจวิช ไล้เลิศ

๑๕/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายจักรกฤษ วงษ์ยะรา

๑๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงจินดานุช สาเครือ

๐๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๐๓
นายจิรพันธ์ โพธิล้อม

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงจิรภัทร พูลบางยุง

๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงจิราพัชร ประเสริฐ

๐๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงชฎาพร ตองกลิน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์อ่อน

๑๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงชลธิชา แสนสุขบุญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายชลธี สุดสม

๒๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๒ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายชาคริต รจนากร

๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายฐาปนา รุดเครือ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงณภัทร น้อยอุดม

๒๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงณัชชา ง่วนหอม
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายณัฐดนัย ศรีสถาน
๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา บัวเผือน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงดวงฤทัย โพธารส
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงดวงสุมล อนันต์สุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงตรีรัตน์ ฟกแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๑๙

นางสาวตาโบ -
๐๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๒๐
นางสาวทนิษฐา เผือกหนู

๐๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายทวีวัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายทักษิณ แย้มอุ่ม
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงทิพวัลย์ แดงเพ็ง
๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายธนพัฒน์ สุวรรณศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงธมลวรรณ บุญนิยม
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงธิติยา ณรงค์อินทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงธินันดา อ่อนแช่ม
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายนพรัตน์ รูปคมสัน
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายนรัตร จุ้ยนิม

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๓๐
เด็กชายนรินทร์ อินทโพธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงนิราวัลย์ สีห์จักร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๓๒

นายบดินทร์ รักชืน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงบัวชมพู บุญสม
๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงบุษยา อุสาหะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงปยวรรณ เสียงหวาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงปนแก้ว ท้าวบุตรา
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายพงศ์เพชร ยิงเจริญ

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงพรประภา คนรำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายพัชรพล จุฬากรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายพัชระ กมศิลป

๒๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายพัฒนกิจ มิอ๊ะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๔๒
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ สมบูรณ์กุล

๐๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงพินิฐนัน พรหมจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๔๔

นายพีรพัฒน์ อ่างเฮ้า
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๓ / ๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๑๔๕
นางสาวภัทรวรินทร์ กอกิมพงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายภากร ศรีเกษม
๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายภูผา สอสะอาด
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงมนสิชา เล้าสกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงมาลิณี บัวสอน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงยุดี พลพิพัฒน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ตันเจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายวรรธนัย โพธิเงิน

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงวรัญญา เนืออ่อน

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงวราพร อยู่รอด
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงวริศรา สอสะอาด
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายวสุธร เชียงแรง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายวัฒนะ สัสดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๕๘

นางสาววิภารัตน์ ปลัดสังข์
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ อินวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงศรัญญา หมอกเมือง

๒๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายศรัณย์ ศุภินิกร
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๖๒

นายศรายุทธ โพธิงาม

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายศราวุฒิ เกตุนรินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายศิวพล ปานอำพัน
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงศิวภรณ์ มะเลอ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงสุกัญญา สุดสม
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงสุจิตรา ง่วนหอม
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายสุทธิกานต์ อุภางค์สัน
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงสุนิษา รอดทรัพย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงสุพัตรา มารทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายสุภพัตน์ เปรมสุขดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

สุดเสือ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงสโรชา รอดอยู่
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงสโรชา รุ่งเครือ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๗๕

นางสาวหทัยภัทร รุ่งจรูญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงอณัศยา พวงทรัพย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายอนุ จินดา
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงอภิญญา ธรรมลังกา
๐๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๗๙

นางสาวอภิญญา ระเบียบโคกสูง
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๔ / ๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงอภิวัน พืชจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ คำลา
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงอริษา ม่วงไข่
๓๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงอารุษยา ดาวศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงอินทิรา คำพิมพ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายเกียรติกูล ยิมยา

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๘๖ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
นุชเครือ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๘๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ นวลศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงโสภา อธิบดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงณัฐชา ค้วนเครือ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงพีรยา สังข์นิม

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๙๑

นางสาวศิริวษา คำอาจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๙๒

นางสาวกนิษฐา จันตูม
๐๙/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๙๓

นางสาวธิดา วางเหลียม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๙๔

นางสาวประภัสสร ตังปอก
๒๙/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๙๕

นางสาวปณฑารีย์ ธนสัญจัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๙๖

นางสาวศิริลักษณ์ เซียงฉิน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๙๗

นางสาวสมิตา เต็งเทียง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๙๘

นางสาวสุกานดา สุวรรณประเสริฐ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๑๙๙

นางสาวสุนิสา จันทร
๓๐/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๐๐
นางสาวอรวรรณ ดวงมาลา

๒๓/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๐๑
นางสาวคชาพร มีทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๐๒
นายคมสัน สรวมนาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๐๓
นางสาวณัฐธิดา โพธิพารากร

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๐๔
นางสาวประภาสิริ อินทจิตต์

๒๓/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๐๕
นายภานุวัฒน์ ยะนิล

๒๐/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๐๖
นายสันติ น้อยทา

๒๑/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๐๗
นายสิทธิพงษ์ องค์มณี

๐๕/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๐๘
นางสาวอรุณี สวัสดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๐๙
นางสาวเมษา สุดราศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๑๐
นางสาวกัญญาณัฐ ดีชัยยะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๑๑

นางสาวกัญญารัตน์ นุชคุ้ม
๐๒/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๑๒

นางสาวกัมพล เย็นกลม
๑๒/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๑๓

นางสาวกาญจนา พวงนวม
๑๑/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๑๔

นายกิตติพันธ์ ด้วงคำจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๕ / ๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๒๑๕

นางสาวจันจิรา จอมวัน
๐๘/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๑๖

นางสาวจิตรลดา วิโย
๒๗/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๑๗

นางสาวฉัตรฤทัย หินทองหลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๑๘

นางสาวชลธิชา เกตุนรินทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๑๙

นางสาวฐิติมา ดัดพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๒๐
นายทวีศักดิ

์

ดอกไม้กุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๒๑

นายธนศักดิ

์

แย้มกลัด
๑๓/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๒๒

นางสาวนิภาพร พวงผิว
๑๗/๐๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๒๓
นางสาวพลอยไพลิน กำดี

๑๖/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๒๔

นางสาวมณฑา บุญคุ้ม
๑๕/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๒๕

นางสาวลำพูน รุ่งสว่าง
๐๑/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๒๖

นางสาววริษา แก้วสวรรค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๒๗

นางสาวศิริลักษณ์ แซ่ตัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๒๘

นางสาวสิรีธร เติมพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๒๙

นางสาวอธิชา ชฎาดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๓๐
นางสาวเสาวนีย์ ศรีจรัญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๓๑

นายแก้วกฤษฎา สังข์ทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๓๒

นางสาวชลธิชา สีหา
๑๔/๐๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๓๓

นายชุติมน ทรัพย์เย็น
๐๘/๐๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๓๔

นายพรธิตา สนตุ่น
๐๓/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๓๕

นายพาฝน นูมหันต์
๒๔/๐๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๓๖

นางสาววราภรณ์ คิวองอาจ

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๓๗

นางสาวเอือมพร

้

แย้มพราย
๓๐/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๓๘

นางสาวจิตสุภา เชาว์เฉียบ
๒๘/๐๖/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๓๙

นางสาวฐิติพร มะลิพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๔๐
นางสาวธนิดา บัวคำ

๐๖/๐๖/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๔๑

นางสาวนัฐศิมา ชมโลก
๒๙/๐๘/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๔๒

นางสาวปริญญา บัวขาว
๒๔/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๔๓

นางสาวปลายฟา ยะนิล
๑๒/๑๐/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๔๔

นางสาวระพีพรรณ นิลประเสริฐ
๑๑/๐๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๔๕

นางสาววิภา กัณหา
๐๗/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๔๖

นายสหรัฐ ดีสมุทร
๑๙/๐๗/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๔๗

นางสาวหนึงฤทัย

่

พงษ์เสวก
๒๘/๐๘/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายปณณชรณ์ รักชือ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายยุทธภูมิ ดวงทา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ วัดหนองปลาดุก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๖ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงบุษกร บุญประสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายธนกร วาจะเสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงพัทธมน เนียมสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงสรัญพร ขายม
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๕๔

นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ขำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๕๕

นางสาวฐานิดา จันทร์ดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงพิสุญา สุธรรมรัตนกูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๕๗

นายพงษ์พัฒน์ ประวัตชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๕๘

นางสาวแกล้วกล้า ศรีราจันทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๕๙

นายพงษ์ศักดิ

์

ศรีทา
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๖๐
นางสาวสร้อยสลา ชวกิจวิบูลย์สิน

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๖๑

นางสาวอาทิตยา ง่วนทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายณภัทร คุ้มพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายสันติสุข แจ้งคล้าย
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงฑาริกา ด้วงเดช
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงสุชาวดี พัดทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๖๖

นางสาวอาทิตยา มณีวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เกิดมะณี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงจิรภิญญา กุลอึง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงชลลดา แจ้งบุตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงชนิกานต์ พรานเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงปยะดา มันทรัพย์

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงยอ วัดโปงยอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายอนวัช วรดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงเพชรากร มหาสวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงกมลชนก เจริญใจ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงปาริษา พูมเสม
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงสุทัตตา สีเกตุ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงสุวนันท์ ศรีมังกร

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงอังคณา ไข่ม่วง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงจารุวรรณ จารุจินดา
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๘๐
เด็กชายศุภวิชญ์ พิลาจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายยุทธนา จันทร์รัศมี
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายอนุชา โสรดสรง
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงกาญจนา วงศ์คต
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๘๔

นางสาวสุภาพรรณ มันพรรณษา

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๗ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๒๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หมีแรต

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายภูวิศ รอดแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงปณิตา นุเจิน

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงผกายพร หงษ์น้อย
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงสุชาดา ทิพย์เครือ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงอินทิรา ทวีสูตร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงศันศนีย์ โยธารักษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายอภินันท์ พุ่มพวง
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายวัฒนา เทียมเจริญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๙๔

นางสาวอนุสรา พวงผิว

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ นาเครือ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายสิรวิชญ์ สวัสดิรักษา

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายอนุศักดิ

์

มะนะงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงธัญญาพร พุทธา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงปยพร เงินโม้
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงศุภกานต์ มาแดง

๒๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๐๑
เด็กชายสาธิต ถนอมลาภถาวร

๒๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงสุนิตา พิกุลแย้ม

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงเจนจิรา พันโน

๑๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๐๔
เด็กชายนฤเบศร์ หงษ์ทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายพีรภัทร พุฒจิระ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายราชัน บัวดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายวันชนะ สินทะสา

๐๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงสุกัญญา ทองแจ้ง

๓๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายอภิลักษณ์ พันธุเดช

๐๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายนนทพันธ์ ทองจุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงพรสวรรค์ บุญเลิศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายอรรถพล อุสาหะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายธวัชชัย พุตติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายนิติพันธ์ คงม่วง
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายพงศธร สิงหา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายวิษณุ คำแผง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายอนุชัย ประดับแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จิตร์เจริญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายธรรณธรณ์ ขุนพิทักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๘ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงนันทกานต์ รุ่งเรืองยังยืน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงภาณุมาศ สวนบำรุง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายมีโชค เกิดบัว
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงสาธิดา เชาว์เฉียบ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงสาธิตา เชาว์เฉียบ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงสุพรรณษา ชวนชืน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงไอรดา บัวสอน
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา สิมาเล่าเต่า
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงชลธิชา เจริญวงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายชุมพล ขุนราวุธ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงธัญสุดา มหาดเล็ก

๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายธัญเทพ บัวมี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายนนธวัช คนมัน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายนพดล พุกเปยน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงบาลีวัลย์ แสงเรืองนาค
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงปวริศา สินสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงสิริธันยา สมนาม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ มาติวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงหยกดาว พันทา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงอรกานต์ สุดใจ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงอรอนงค์ บุญพยุง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงเบญญาภา สินสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายเมธา จันทร์เลขา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงธนกาญจน์ สิมมาเลาเต่า
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงนวพรรษ วิหาจันโท
๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงอนันต์ธิตา โพธิ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงภัทรียา ทับทรวง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงรศินา ปสิงห์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงวิไล พุฒจิระ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงสายธาร รุ่งเรือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงเมษนีย์ แก้วงอก

๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๕๑

นางสาวสิริรัตน์ พรสุขศิริ
๐๖/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๕๒

นางสาวเกตน์สิรี ปนเปย
๐๗/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๕๓

นางสาวชนิชนันท์ เหมือนประสิทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๕๔ เด็กหญิงสุพรรณลักษณ์
สีนวล

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๙ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงปวีณา สีใส
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงธิติมา เคลอะคละ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิงาม

์

วัดบ้านหม้อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงสำอางค์ วงษ์จักร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิงาม

์

วัดบ้านหม้อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงจณิสตา สอนงาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงภคนันท์ ขุนหาญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงรัตติยาพร ยมรัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงวิภาดา วงกนก
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงสุจิตรา แก้วไทรดวง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงอาทิตยา ดีชัยรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๖๔

นายณัฐวุฒิ วัชรเสถียร
๒๐/๐๕/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๖๕

นางสาวปยะมาศ ชินทศักดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๑๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๖๖

นางพยอม โม่มาลา
๐๕/๐๕/๒๕๐๒ โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๖๗

นางสาววิมล เฟองไกรศรี
๒๔/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงพรผกา พุทธา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงพิยดา จันทร์โร
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จิระวัฒน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงจันจิรา สินธพ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงชาญนิต เถกิงผล
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงทิพประภา จงฉิม
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงธัญเรศ พันธ์ผา
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงธันย์ชนก วิเสรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายนพฤทธิ

์

กลินถือศีล

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงนิลเนตร น้อยมี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายพงศกร พิมพงศ์ไพศาล
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๗๙ เด็กหญิงพรรณทิพย์ภา
ยิมถิน

้ ่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงพรรณิพา คงเพิม

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงภัทรวดี หนูแดง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายศุภวิชญ์ พุ่มห่อ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงสาวิตรี ขุนราม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงสุนัญญา พรหมชาติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุวรรณประเสริฐ
๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงอภิชญา โสมกำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงอรทัย โพธิเถือน

์ ่

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงอาทิตยา แก่นพรม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงอาภรณ์ ปลีฟก
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๐ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงเบญญาภา สกุลกิตติมากร

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๙๑

นางสาวจิตติมา โคตรผาบ
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๙๒

นางสาวจินดารัตน์ พลบุญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงนิรามัย สีลาคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงลดามณี อยู่สบาย
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๙๕

นางสาววิภาวินี ขุนจ่าง
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๙๖

นางสาวศศิกานต์ เลิศเจริญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๙๗

นางสาวศิริกุล พงสะมัง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๙๘

นางสาวอภิสรา สุขสวัสดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๓๙๙

นางสาวอมราวดี อ้นเงิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงอัญชิสา หลวงพล

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๐๑
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

ขำเจริญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงภัสพร พาโพธิพันธ์

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายกฤษณะ ปนฉำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายชัชวาล โม่มาลา

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๐๕
เด็กชายโชคชัย ผลอุดม

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นุกูลดารา
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายณัฐวิทย์ สินวาส

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญสุข

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายเทวินทร์ อารีย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายธนพล จินดา

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายธีรภัทร์ วงษ์บัณฑิต
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายธีรภัทร์ ทองมีสิทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายนพดล บุญรอด
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายรัชชานนท์ รุ่งประเสริฐสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายสหฤทธิ

์

ชาญนอก
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายสุภาพ ผลอุดม
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทัพดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงกนกพร ผลอุดม
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ นุ้ยสาย
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงดวงแก้ว จุยะโส

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงนภารัตน์ ชาญชัย
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงวิภาสิริ สิวานนท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงศุภรัตน์ สอนดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ อ่อนสมบูรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๑ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

แกล้วกล้า
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายชูศักดิ

์

คำเงิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายนนทพัทธ์ กินนรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายปณิธาน ขำปญญา
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายพงศธร คำงาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายพงศ์พัศกร นาเมืองรักษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายภคนันท์ ศรีชวลิตเดชา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๓๒

นายภัทรธร เขียวเคลือบ
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายวรินทร บุญศรีสะอาด
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายศศิวงศ์ วิบูลย์โสภณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายศิวนาถ คุ้มญาติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายสุรวิทย์ โสรดสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายอภิชาติ ขุนพิทักษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายอาทิตย์ สงฟก
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงนฐิกา กองทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงนภาวรรณ รอดชูแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงประณัฐดา เนียมมณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายณัฐวรรธน์ ทรัพย์ประมูล
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายธนพนธ์ แซ่แต้
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายธนพล แก้วทะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายธนัชชัย บุตรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายนวพล เรืองเทศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายพงศ์ธร ประสาทนอก
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายพงษ์สันต์ พึงเสือ

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ คำพา
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายวัชรพล ตะพัง

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายอติชาติ โสภา
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงชลารัตน์ สอนธนู
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงปทมา พระวันพรมราช
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงปติมณ จีนเขียว
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงภคินี พรหมมาลี
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงสุจิตา จูคำนึง
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายชาย -
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายณัฐภัทร เหว่าสันเทียะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงวรรณิภา ขวัญเมือง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๒ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงวิไลพรรณ อาจปกษา

๑๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงศิรินันท์ ปาปะจี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายสัมฤทธิ

์

สุภิวงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กลัดงาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงกัลยาณี วงศ์โพธิศิล

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงจันทิมา เก่งไพรวัลย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงจิณห์จุฑา ใจเฉย
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายชนะชัย เกตุบุญสม
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๖๘

นายชาญณรงค์ เกรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สังขนิรมิต
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงธิติมา จุมพล

๐๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงนิสา เล็กกลิน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงบุญรักษา ทรัพย์ประมูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายลัทธพล ทับทิม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายสหพรชัย จุ้ยเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงอภิชญา พึงอาสา

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ร่มโพรีย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายจะโน พม่า
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๗๘ นางสาวจันทร์แสงดาว
ทองแถว

๒๖/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายชิดชัย จันทร์บำรุง
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายทรงพล แซ่ลิม

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายธีรภัทร คำสอน
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายนวมินทร์ รถทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงนิศรา แซ่บ้อง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๘๔
เด็กชายปฐมธนิตพงษ์

คุ้มเทียนทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๘๕

นางสาวพัณณิตา อารีย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงพุทธชาด ยโสธร

๒๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๘๗

นายยุทธการ ขำแผลง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงวรรณกร สงวนพันธุ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๘๙

นางสาววันเพ็ญ ตุ้มแช่ม
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงศรัญญา ศรีประไพ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายสิทธิกร โอ้โลม
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๙๒

นายสุภวินฑ์ อัจฉริยะวิทย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงสุภัสสรา อินทร์ขำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงหทัยทิพย์ สุวรรณทัต
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๓ / ๖๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงอทิตยา พูลบางยุง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายอภินันท์ มาเวหา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงอรภิมล ศรีสุวรรณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงอาทิตยา เกรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๔๙๙

นายโต้ง พม่า
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายนิพนธ์ ต่างด้าว

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายวีรพงษ์ ต่างด้าว

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๐๒
เด็กชายศรันย์ สมงาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงกนกพร ปรีเปรม

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงพิมลวรรณ อ้นปรางค์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงวันวิสา ดำกลิน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงวาริณี ผิวเหลือง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายนฤพนธิ

์

ออกเวหา
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายปยะพล ต่างด้าว

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายสัญชัย นาคเกษม

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๑๐
นายรัชชานนท์ ปดตาเน

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ปานณรงค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงธนัชญา ไชยจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงพิชญาภา สมศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงภัคพิชา รัศมีกมลรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงวรมน ธุระงาน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงอมิตา กันณะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงนวัตมน เจริญพร
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายธิติวุฒิ นิมนวล

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายเพียงศักดิ

์

พึงเปลียน

่ ่

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายอรชุน พุกสุข

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายธีรพงษ์ ปานณรงค์
๐๐/๐๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายธีรภัทร เลิศวิลัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายวิรัฐ ฉาวเอียม
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายสุวิจักรณ์ นิยมเอียม

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายชินวัฒน์ นักเพียร
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายพันธิชา เคมาชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายปยวุฒิ จันทรังษี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายปฐวี ศรีเดช
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายสราวุฒิ พูลเดช
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๔ / ๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายกฤษณะ ดวงพฤฏษา

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ภู่สวาท

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงวริศรา วงศ์แก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงพิชญาภัค อังศุโชติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงคนึงนิตย์ เต็มนาที
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงอริษา วรรณคร
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ คงเปรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายปยวุฒิ กุลบ่าง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายพิภพ หนูอุดม
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายวุฒิพร รุ่งเรือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๔๐
เด็กชายสันติ เมือบสี

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายดุษฎี เตียกำลังงาม

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายพรนุวัติ นาคสาทา
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายรุ่งฤทธิ

์

พุ่มบัว
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงณภัทร พิบูลธรรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงปู ต่างด้าว
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงสุทธิดา คำม่วง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงสุพิตรา โคมหอม
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงฐิติภัทรา ศรีสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงเมริกา เรือนแพ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๕๐
นางช่อทิพย์ แสงสุข

๒๘/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๕๑

นายพันธ์ลพ คลังนาค
๒๒/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๕๒

นางสาวสมปอง แสงเจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๑๐

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๕๓

นางสาวสุนิสา โพธิประสิทธิ

์ ์

๐๕/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายมิแง่อู พม่า
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงโชติสิริ บุญเต็ม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๕๖

แม่ชีดวงกมล ปรัชญาบำรุง
๒๒/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายศุภพล บัวพล

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ์ ผึงรวง

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงกรองทอง หลวงวิรัญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงธาริตา กล้าวิกย์กรณ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายนพรัตน์ พรรณสร้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงนันทิยา สุขอาษา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงนำทิพย์ เกาะสมัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงปยธิดา หลวงวิรัญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๕ / ๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วธงชัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงรุจิรนันท์ กันต์พงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงรุ่งฤดี เก่งนาวา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงวรรณวิภา เริมทอง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงวรรณวิสา ทรัพย์เงิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงวัลภา สินพิทักษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายวีรณัฐ พ่วงถำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงสิริโสภา คงแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงอนิษา แก้วกาญจนพงศ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงอาณัญชา เย็นใจ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงเจนจิรา
พรามณ์ประเสริฐ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายเมฆินทร์ โพธิทอง

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงกติญา ทับทิม
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จิตอิง

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงณัฐริณีย์ บินรัมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ฉายแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงนลินี ฉายแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงนันทกานต์ สุธาพจน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงนุชจรี เจริญสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงปนัดดา นุตตะโร
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงพรพรรณ
ทรรศนะเมธารัตน์ ๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายวัชรพงษ์ ดุษรักษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงสร้อยลดา ทองศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงอธิชา เดชธนู
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงอินทิรา สุธาพจน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๙๐
นางสาวจุฑามาศ สิริรณชัย

๑๔/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๙๑

นางสาวศิริเพ็ญ จันทร์ทอง
๐๒/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงขนิษฐา กิจบุญชู
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงฐิติมา รอดจิบ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายตันติกร ราชกิจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงธันยชนก อินทร
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายนัทธพงศ์ นครกัณฑ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงพรปวีย์ บุญส่ง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงวนัชพร หมัดล่าเต๊ะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๖๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายอานนท์ จักษุคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๖ / ๖๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ชูฟก

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายธนพล หลิมเทศ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายธัชพล เย็นจิตต์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงนันทกานต์ สายหมี

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงมัทนียา สืบเนียม

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงเปรมกมล เฉยรอด

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงโชติกา สุดสาคร

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๐๗
นางกองแก้ว ดำกลิน

่

๑๖/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงลลิตา น่วมเงิน

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๐๙
นางสาววาสนา ฮะทะโชติ

๐๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงชมพูนุช ประเสริฐกิตติพร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงณัฐวดี ตันติสาโร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงธนภรณ์
เจริญประเสริฐกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงสุดาภรณ์ แปนแย้ม
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ คงคาหลวง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงพิมพ์ผกา ทรัพย์ผุด
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๑๖
เด็กหญิงพิมพ์พิชฌาย์

ปนพุก
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงลลิตา แซ่ตัน

๊

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงวรนุช ดีนุช
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงสโรชา ตันธง

๊

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงไพลิน ตันเรืองศรี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ปนทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงวรรณรดา ลายไม้
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๒๓

นางสาวจีรวรรณ แซ่เจน
๒๒/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๒๔

นางสาวพิมพ์ชนก ศิโรรัตนพาณิชย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงชมพูนุช ปญญาสวรรค์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงณัชชา แหวนมงคล
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงธนพร เอียมเกิดเจริญ

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงนันทกานต์ ชินวิเวก
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายภัทรพล คำสมบัติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงรชาดา มิลินทจินดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงศศิประภา เสถียรพงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายศุภกร สามารถ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงศุภนิดา นวมดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงศุภนิดา แซ่กอ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๗ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงศุภนิดา แซ่เตีย
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงสุธารัตน์ สง่าแสง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงเบญจมาศ มูลกิตติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายจิระศักดิ

์

โพธิใหญ่

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงนฤชล แสงสว่าง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายพีรณัฐ นาคพานิช

๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายวีรภัทร คล้ายเอียม

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงจิดาภา นามดวง
๒๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายวัชรากร จีนเล็ก
๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงอินทิรา ถ้วยทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ประสพนิล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ผลเจริญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ หลงปรางค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายจิรายุทธ แซ่ลิม

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๔๙

นางสาวญาณิศา อังคะลา
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ทิมอ่อน

๓๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายดนุพัฒน์ ลิมตระกูล

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงปภาวดี วิริยะวัฒนะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๕๓

นางสาวปทมาพร วงค์เลขา
๐๑/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๕๔

นายลัญจกร วิโรจนะ
๐๘/๐๗/๒๕๑๐

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๕๕

ว่าทีร้อยตรีวัฒนา

่

ปานผลานนท์
๒๗/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๕๖

นางสาวสโรชา ดวงตา
๑๗/๑๑/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๕๗
เด็กหญิงพันธ์ภัทรษา โกธาตุ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายวีรภัทร สำเภาเงิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงกมลพร สกุลเรือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงกัณฐมณี กำปุก

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายชญานนท์ พูลทรัพย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงปวีณ์สุดา จิตรสมควร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายพงศธร ตระกูลกู้เกียรติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วแต้ม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงฑิตยา สุวรรณลักษณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ ปญจพงศ์ดิษกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงพัชรวรรณ บรรเทิง
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๖๘
เด็กหญิงพิมลพรรณ เลิศศักดิศรีสกุล

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายภูริภัทร เคียมสมุทร์

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๘ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงวัลยา สหพรอุดมสิน

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงศรัณยา มงคลพุทธรังสี
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีรุ่งเรือง
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายศุภเชษฐ์ โชติชุษณะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงสกุลรัตน์ วันทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายสิทธิชัย บุญช่วย

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงสุริตา อิมวงษ์

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

เฉลิมสาครเกียรติ ๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงกฤษกา พันประสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายคัดสรร วงค์สุรินทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายคามิน พูลทรัพย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงจีราภา จันทร์ทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ ดำเนินภัณฑ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายชัยธวัช วิโสรัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงญานิกา กอธงทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงณัชชา ศรีสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายทัศนัย ดวงดีมีศักดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงธนัชชา แก้วมรกฏ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงธนาภรณ์ ตังตรงเปา

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงนพวรรณ พรหมสวัสดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงนันทพร วันนาม

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ สายสุนทร
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงปนัดดา ศรทรง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงปทมวรรณ บุญยะสิงห์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงปยนุช มุกดาสาคร
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงมนัสวี ปริตตะพงศาชัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงวรพรรณ ดอนจำลอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงวริศรา แซ่ตัน

๊

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงสุตาภัทร ญัติพันธ์วาวงศ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงอริสา นาคเนียม
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วาปสิทธิพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงกุลธิดา ปญญาอิสระ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๐๒
นายคุณากร ลิมวัฒนะ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๐๓
นางสาวจารุวรรณ ลอยอุดมโชค

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๐๔
นายชลรธี มาพวง

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๙ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๗๐๕
นางสาวชิดชนก ทองคล้าย

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๐๖
นางสาวณัฐธิดา ธนานันท์

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายณัฐพนธ์ กรินทรไตรทิพย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๐๘
นางสาวธัญญาลักษณ์

พรเจริญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายธัญลักษณ์ เลิศธาราธิคุณ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๑๐
นางสาวนฤมล นิมเขียว

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายนิรวิทย์ คุ้มครอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๑๒

นางสาวนิสรา อังสุพ่วง

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงปนัดดา ชุ่มกลาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงปนัดดา วงษ์ไล
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๑๕

นางสาวพัทธ์กมล บุญเพ็ญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๑๖

นายพันธรัฐ ชืนภิรมย์

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๑๗

นางสาวพิมล ลลิตวงศากุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๑๘

นายยศธร เกิดเจริญพร
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๑๙

นายลาภวัต นิลเปยม
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๒๐
นางสาววรภร

เฉลิมสาครเกียรติ ๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๒๑

นายวิทวัส บุญน้อม
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงศิริพร มังกรศักดิสิทธิ

์ ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงสิริวรรณ์ รัชนาทศิริสกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๒๔

นางสาวสุธาสินี สินอนันตชัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงสุนิสา วงค์สุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๒๖

นางสาวสุพัตตา อยู่พิพัฒน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๒๗

นางสาวสุรีรัตน์ เจริญปฐยาวัต
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๒๘

นายอานนท์ แซ่เฮ้ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๒๙

นางสาวอุทุมพร เหลืองผดุง
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๓๐
นายเจษฎากร เมืองนาม

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๓๑

นางสาวเพ็ญธิชา เข่งกำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๓๒

นางสาวนันธภรณ์ ประดับเวช
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๓๓

นางสาวพิมพ์ชนก นันธิกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๓๔

นางสาววิชุดา ปญญาสวรรค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๓๕

นายวีรภัทร สหพรอุดมการ

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๓๖

นางสาวสมฤดี แววมะโนรา
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๓๗

นางสาวสุทธิดา เหนียวองอาจ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๓๘

นางสาวฐิติรัตน์ โกประเสริฐกูล
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๓๙

นางสาวธัญญารัตน์ บุญน้อม
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๐ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๗๔๐
นางสาวธาราทิพย์ ถึงชาตรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๔๑

นางสาววันดี จันทร์ชู
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๔๒

นายวีรภัทร จันทร์พนอรักษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๔๓

นางสาวสุภัสสรา มัตเดช
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๔๔

นางสาวสุระจี มันมาก

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๔๕

นางสาวอ้อยทิพย์ บุญชู

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายเศวตโชติ ลิมสกุลชัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๔๗

นางจารุวรรณ ต๋องเรียน
๑๑/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๔๘

นางพอตา ศรีสำราญ
๑๓/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๔๙

นายอิศราพงศ์ ณ รังษี
๐๗/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงกุลยา วิเศษชูชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายธีรภัทร พรมสอาด
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๕๒

นายถิรวัฒน์ เจริญเกตุแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๕๓

นางสาวอารียา มุ่งดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๕๔

นางสาวธนวรรณ คงอินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๕๕

นายกนกชัย ภัทรศีลสุนทร
๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๕๖

นางสาวตรีชฎา จีบฟก
๑๕/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๕๗

นางบุญรุ่ง คอนเมฆ
๒๔/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงปวีณา คเชนทวาร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงปพิชญา เติมต่อ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ สมศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงอนัญพร ทองนาค
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ใยคี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงจิราพร ขุนนุช
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๖๔
เด็กหญิงดาราวรรณ แปงหอม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงธารทิพย์ ทับอุย
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทุงจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายอภินัทธ์ คำศรีเมือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายธิติวุฒิ ผลอินหอม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายสหรัฐ อันนาคะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงสุภาพร ชาวนาแปน

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายอภิวัฒน์ โมรีพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงนำทิพย์ คงสกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายพงศธร มะลิทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงกรภัค บุญพูม
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๑ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ยันตรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายพรชัย บัวดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายวีรภัทร ชืนภิรมย์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล สมพงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายสถาพร จวนศิริ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๘๐
เด็กชายอภิชาติ ย้อมสี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายอัษชานนท์ บุญมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายเดชาวัต ทับทิม
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๖๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายวิวัฒน์ อ้อนวอน
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๘๔
เด็กหญิงแพรวพรรณ มาวงศ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายมนัสวิน แสงเงิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงอรไพลิน บุญทศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายกิตติพศ ส่วนใจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงใหม่ เยือทองเทศ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายบารมี เครือนาค
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงณัฏฐพร วอนยิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
วัดดอนทราย  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงวรรษชล กล้าหาญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)

วัดดอนทราย  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงชลธิชา ชืนวิไลทรัพย์

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงรมณ์รวินท์ ศรีทองกุล
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงอุ้มบุญ สุขะกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงเกสร เทียมปาน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงธันยพร ใจกล้า
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงปยะภรณ์ เศษแสงศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงพรชิตา ชัยมงคล
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงพิมพ์นภา สายแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงศรัญญา ขอนทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงกัญญา เกาเล็ก

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงจอมขวัญ จอมเผือก

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงนภสร แลเฌอกู่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงนุชนาฎ เรืองสา

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงวรรณิศา ชัยศร

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๐๖
เด็กหญิงวิชญา พงศ์สุรการ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๐๗
เด็กหญิงสิริกร พันธ์นรา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงสโรชา -

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงกมลวรรณ แซ่ถัง

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๒ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร จันทร์แจ่มหล้า

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๑๑

นางสาวจรินทร์พร สถิตย์สาละวิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๑๒

นางสาวจะพอ พิลาสชวนพิศ
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงธนพร เปลียนสะอาด

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงนิชา ฐิติพนาวัลย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๑๕

นางสาวน่อเกระ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงพชรพร พานดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๑๗

นางสาวพอเตอะพู วงศ์อนุญาต
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๑๘

นางสาวมาริษา ไพรแสงพนา
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๑๙

นางสาวยุพาพร ยอดทองหลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองอ่อน

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ พรหมมี
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๒๒

นางสาวศุภนุช ทาคำมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงสุจารี วังหลัง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๒๔

นางสาวสุดา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๒๕

นางสาวสุวนันท์ ท้องฟาชวลิต
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๒๖

นางสาวอรัญญา รังษีพนาไพร
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๒๗

นางสาวเอบือ เพชรนาภูมิ
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๒๘

นางสาวฐิติชญา อาทิตย์ตัง

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๒๙

นางสาวปยวรรณ คุ้มแผน
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๓๐
นางสาวมัธนา ขยายการกิจ

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๓๑

นางสาวศิริพร บุญช่วย
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๓๒

นางสาวสุวนันท์ เยมอ
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๓๓

นางสาวกฎณัฐ แก่นเรือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๓๔

นางสาวบัวขาว
กาญจนกระแสสินธ์ ๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๓๕

นางสาวรัตนฤดี กิตติขจรคีรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๓๖

นางสาวศรีชดา กิตติคุณขจรไกล
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๓๗

นางสาวสรารัตน์ กิตติคุณก้องไพร
๐๘/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๓๘

นางสาวเขมรัตน์ ปนหมอก
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๓๙

นางสาวเมทินี ขยายการกิจ
๒๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๔๐
นางสาวกวินทิพย์ วงศ์วิดี

๐๑/๐๓/๒๕๓๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๔๑

นางสาวจรรยพร ประเสริฐกุลพงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๔๒

นางสาวชไมพร พนาศรัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๔๓

นางสาวณัฐสุรางค์ เพิมผล

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๔๔

นางสาวพลอยปภัส พนาจิตรหาญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๓ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๘๔๕

นางสาววีรนุช สาธิตบุญ
๑๐/๑๐/๒๕๓๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๔๖

นางสาวอรทัย พนมสมรรถชัย
๐๓/๐๙/๒๕๓๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๔๗

นางสาวอาพร ชืนหมอกจันทร์

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๔๘

นางสาวอารีรัตน์ ประวัติพงศกร
๐๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๔๙

นางสาวอ้อย วารี
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๕๐
นางสาวกนกพร สือออก

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๕๑

นางสาวธัญญารัตน์ นาคสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๕๒

นางสาวปฐมพร มากเอนก
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๕๓

นายจิรพัส เทียมปาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๕๔

นายวราวุฒิ วิสุทธิประเสริฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๕๕

นายกนต์ธีร์ คงแสงบุตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๕๖

นางสาวกมลพร เวสน์วิมานพงศ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๕๗

นายกฤษกร นิลพุ่ม
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๕๘

นายกฤษดา ประทุม
๓๑/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๕๙

นายกิตติพันธ์ น้อยพุก
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๖๐
นางสาวขนิษฐา วารีนิล

๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๖๑

นางสาวจินดารัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๖๒

นางสาวจิราพร ชะโลกลาง
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๖๓

นางสาวจุฑามาศ จรูมเคลือ
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๖๔

นายชาคริต ผ่องแผ้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๖๕

นางสาวณัฐนันท์ ลิมประเสริฐ

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๖๖

นายธนายุต เมาะราศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๖๗

นายธีรชัย ลาวทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๖๘

นางสาวนฤมล นกงาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๖๙

นางสาวนันทนา สินทรัพย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๗๐
นายนันทพล เมฆฉาย

๐๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๗๑

นายนิธิพร มังคัง

่ ่

๑๖/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๗๒

นางสาวปนกนก ดาวกระจ่าง
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๗๓

นายพงศกร เทียงแช่ม

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๗๔

นางสาวพรนภา จันทร์หอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๗๕

นายพีรภาส ชัยมังคลัง
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๗๖

นางสาวภรณ์วนัช นวลแย้ม
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๗๗

นางสาวมณฑิตา แสงทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๗๘

นายมารุต สาละวัน
๑๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๗๙

นางสาวรุ่งรวิน บุญช่วย
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๔ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๘๘๐
นายวทัญู ปอมสิงห์

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๘๑

นางสาววรางคณา เอมโอษฐ
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๘๒

นางสาววราพร รืนรวย

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๘๓

นางสาววัลญา บุญส่งสมคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๘๔

นางสาววารุณี แจ่มจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๘๕

นายศรัณยู แก้วบาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๘๖
นางสาวสิริวรรณภรณ์

สุวรรณศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๘๗

นางสาวสุนีย์ เพ็งพุ่ม
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๘๘

นางสาวสุพรรษา ศรีสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๘๙

นางสาวสุพัตรา คล้ายคลึง
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๙๐
นายอภิสิทธิ

์

บุญเจาะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๙๑

นายเอกรัตน์ พึงเคหา

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๙๒

นางสาวไพลิน เกตุดา
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๙๓

นายภูมินทร์ กลินฟุง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายจิรวุฒิ คงแคล้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายเมธีชัย ผึงผาย

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายสหรัฐ ทิพย์น้อย
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงนวพรรษ เหมาะโสม

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายสหรัฐ ศรีอัมพร
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เกษศิริ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายจีรวุฒิ พวงสวาย

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงนำทิพย์ หว่างปญญา

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงลักษิกา รัตนบำรุง

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงเพชรลดา เฉือยฉำ

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายเทวฤทธิ

์

สามน
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายณัฐนนท์ กลินฟุง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ ผึงผาย

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงวัลลาภา ทรงแสง

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายปุรเชษฐ์ ฤทธิเดช

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงศศิพิมพ์ แย้มผล

๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มุสิกาภูมิ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงอติวรรณ เฉือยฉำ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงอัจฉรา นิมนวล

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงกาญจนา ออมละมัง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงศิริวรรณ เทียนนา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๕ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงณัฐฌา แย้มเกษร
๑๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงกชพร ญาติดุสดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายณัฐภูมิ สุกกลำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงวรัญญา เมฆลอย
๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายยุทธนันท์ ทาทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายสามารถ แสงเงิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ม่วงเทพรส
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายธีระพัฒน์ วัดแจ้ง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม วัดวิมลมรรคาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายชานน แซ่หัว
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม วัดวิมลมรรคาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงนพรัตน์ นพเก้า
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม วัดวิมลมรรคาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ แก้วอุไร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม วัดวิมลมรรคาราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายวรากร ออมสิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดสุขวราราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงพัชรพร จอมแจ้ง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดสุขวราราม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๒๘

นางสาวกำไลทิพย์ มีล้อม
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๒๙

นางสาวจินตนา รุ่งจำรัส
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๓๐
นางสาววิภารัตน์ แสนสนุก

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๓๑

แม่ชีเสาวภาคย์ แสงน้อย
๐๑/๐๘/๒๕๐๒

วัดถำสิงโตทอง วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายจิรชัย สระโอษฐ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดนาสมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงณิชนันทน์ บุญคุ้ม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดนาสมอ  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงชลลดา ชูอิฐ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงอริษรา อัมฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปานเรือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เสนาธรรม
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงฐิตาภา จันทร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงศิริพร พ่วงทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๔๐
นางสาวรัตนา วงศ์ยะรา

๑๗/๐๔/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงวิมลณัฐ วัฒนทองทวี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายกฤษฎา ครุฑทากูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๔๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงเวียน

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงจิรภรณ์ เกิดทรัพย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงชนากานต์ พรมจอม
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงชนินาถ ทองจีน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงชลกานต์ สงวนพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงชลธาร เบ็ญสอาด
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงชลธิชา พันทา
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๖ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงชุติมา ไพบูลย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงฐานัดดา พรหมมินทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เยือกเย็น
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายณัฐพล โง่นสูงเนิน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงณัฐวดี ประเสริฐศักดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายถิรวุฒิ เทพสูตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงทิพวรรณ จีนฮี

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงธนิษฐา เกษมสุขสถาพร
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงธันยธรณ์ ศรีใส

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงพรนิชา บุญกร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงพรพิชา แก้วคนตรง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงพรรณวิษา อมรบัณฑิตย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายพัทธพล พาราช
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายยศวรรธน์ อินทะวา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายรชต พุ่มพยอม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายรวิพล สุดทัส
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงรัตนพร อติรัตนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงวรินทร อุ่นภักดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงวิชญาพร สุทธิแพทย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงศศิวิมล ม่วงงาม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงสุชานันท์ เสือณรงค์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ เพชรน้อย
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงอธิตยา รุ่งเรือง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงอริสา พญาเคลือ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายเริงศักดิ

์

ชัยชาติ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายไสว ขุนหอม
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงกมลมาลย์ เตียวตระกูล
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยางสวย
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงกาญจนา ทองดอนยอด

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงจินตนา จันทรชิต
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงชนากานต์ รีเชียง

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายตระกูล ชลชาญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงธนัญญา จูฑะศร
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายธนากร รุจิเปยม

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายธนานนท์ ตรีมาลา
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๗ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายนราธิป คำสำอางค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงนลินี เกิดช่วง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายปฏิพล ชืนอารมณ์

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายปฏิภาณ สายคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายพัชรพล บุญอาจ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายภานุสรณ์ ทองจีน

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายภูธเนศ มหาทรัพย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงรัชนิดา สร้อยเพ็ชร
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงวรรณนภา พยอมหอม
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงวรัญญา จุ้ยนิม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายวิกรานต์ นาคกลิน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายวิษณุ ระย้าย้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงสวรส สิงห์ตาลกง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงสุนิสา จินดาสิงห์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงอธิวดี มัยรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงอัญชัน กลีบอุบล

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายเมธัส เพ็งพันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงเมย์ฤดี ใจชืน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผิวอ่อน

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายเอกราช ค้นหาสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงแพรวา จิตงามขำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงโยษิตา จบไพร

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ เอียมชืน

่ ่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองลิม

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงกิตติมา สอดศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงจันทนา น่วมปฐม

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงชนิดาภา เกตุแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๑๒
เด็กหญิงชลธิชา พลคำมาก

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายชัยวัฒน์ ก่อเกิดบุญ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงณัชชารีย์ ปุจฉาการณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงณัฐริกา หอมอุดม

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงณิพาพร เหลนปก

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงทิพรัตน์ ลือบางใหญ่

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงธันยพร ปานแปลง

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายนราวิชญ์ เอียดแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๘ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงนฤมล เพิมพูล

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ ดีไทย

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายนิรวิทย์ เอียดแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงนำบุตร บุตรนำเพ็ชร

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงบุษกร เส้งสุย

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายปฐม ปนทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงปฐมา สามคุ้มพิมพ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๒๗
เด็กหญิงปนัดดา แหวนอ่อน

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงปรีญาพร มากเจียม

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงปาริชาต ชานุ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายปยะวัฒน์ ชัยชาติ

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงพวงทอง กองแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงพิชชากร ฉำตากล้อง

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงพิชญธิดา จิตร์ใจ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ฆารวาวแวว

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงพิยดา ท้าวญาติ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงมัสลิน ทองลิม

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงมุนินทร์ ควรพึง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายรัชโยธิน พรมคำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงวทันยา ยิงสวัสดิ

่ ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงวรรณษา นามวิชัย

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงศศิธร ร่มโพรีย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงสุธาสินี ช่วยเนือง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงสุธาสินี หงษ์ทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงสุธีกานต์ เยือกเย็น

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงสุนิสา ท้าวญาติ

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงสุภาวดี คล้ายสิน

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงสุวารี สามตรีเผือก

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงอทิยา หลวงโภคา

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงอนัญญา ไทรชมภู

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงอรพรรณ อินทราชัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงอริสา แสงทองอร่าม

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงอันธิตา คงวิเศษวัฒนา

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๕๓
เด็กหญิงอาริสา วันดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงอารียา เอียมเกิด

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๙ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายอุกฤษฏ์ ทองอินทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ วงษ์สิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายไกรสร สุขไสย

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๕๘
นางสาวประติมา แก้วเขียว

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๕๙
นายรัฐชัย ใสวงาม

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๖๐
นางสาวเบญจกาย จันทร์สุทนพจน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายพชร จงบัญญัติเจริญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เอียมสอาด

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงกันทิมา พลอยงาม

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงจันทรา ทองอ่อน

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายฉัตรชัย ทองอ่อน

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงฐิติมา คำยอด

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๖๗
เด็กชายณัฐพล แสงสว่าง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงณัฐริกา

กาญจนอิมทรัพย์

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายธนพล เวที

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงพวงทอง สายแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ คำจู

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ อินทแสน

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๗๓
เด็กชายวิวัฒน์ มันคง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๗๔
เด็กหญิงศศิธร ทองดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ยังกองแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายอภิชาติ แก่นสุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงอรญา ใจซือ

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ธรรมมาลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายเจตพล สาฤทธิชัย

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงกิริยา สุธาพจน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงชลดา หอมลำดวน

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๘๒
เด็กชายฐาปกรณ์ ศรีพุ่ม

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงณัฐนพิน บุญประสพ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๘๔
เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์ที

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงปรรณพัชร กลำงิว

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายภูเบศร คำยอด

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๘๗
เด็กหญิงวรัญญา คำปาน

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงเจนจิรา ชดประสิทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายฉัตรชัย มีสุข

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๐ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงธนาภา แก่นสุข

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงวรรณิษา พงษ์สังวาลย์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายวิสุทธิ

์

มันคง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๙๓
เด็กหญิงสุภาพร รืนฤสา

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๙๔
เด็กหญิงภัทรวดี โพธิศรี

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๙๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ สุขประเสริฐ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายกิดาการ แจ่มใสดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายศุภณัฐ ปากกลาง

๐๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๙๘
นางสาวปานฤดี จันทร์น้อย

๐๕/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๐๙๙
นางสาววันวิสาข์ แก้วไทรฮุน

๑๙/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๐๐
นางสาวศิวพร พวงทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๐๑
นางสาวสุทธิดา กรรณแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๐๒
นางสาววราภรณ์ จุลเดช

๓๐/๐๙/๒๕๔๑
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๐๓
นางสาวสุจิน คําพิงพวย

๓๑/๐๗/๒๕๔๑
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงณภัทร ใจมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๐๕
เด็กชายธนวันต์ มีบำรุง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๐๖ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
จันทร์เรือง

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๐๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภุมรินทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงกรวิภา อิมอ่วม

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๐๙
เด็กหญิงชมพูนุช พุฒซ้อน

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๑๐
เด็กหญิงชไมพร นิยม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๑๑
เด็กหญิงดาราวรรณ เปรมแจ่ม

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายทักษิณ รุ่งสว่าง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงนุชวรา รุ่งเรือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงบุญมา อินทร์ขุน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงปราณี อินชะเง้อ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงพรนภา มีโชควรกาญจน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงวาสิณี อาจเขียน
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ การเพียร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงสุวนันท์ พุ่มนิล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายอิทธิกร เรืองรอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงเปรมฤดี ยอดสวัสดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงเมธาวี ขุนนุช
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายกันต์กวี ยิงโกมล

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงณัฐชา ปองสวย
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๑ / ๖๕

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายพิชญะ ชูเลิศ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงรัชนก คงสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๒๗

นางสาวนันทนา กิงทอง

่

๑๐/๐๘/๒๕๓๙

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายณัฐกิจ เล็กชิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๖๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงมนสุดา อินจีน
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๖๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงศศิชา จันทร์คง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมทอง วัดแหลมทอง  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงเพฑูริย์ เคียงวงษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)

วัดแจ้งเจริญ  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๓๒

นายธนวันต์ ศรีเมฆ
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ วัดแจ้งเจริญ  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๓๓

นางสาวหทัยพร ส่งกลิน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ วัดแจ้งเจริญ  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงธนัชพร เย็นทะทา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงนรมน แก้วรักษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงฐาปนี ทองกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงนำฟา กิตติศิลปสาร
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายปวริศ กองแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ จำปาเมือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงกนกพร กะพุก

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงชลัดดา พัฒนะสายสกุล
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงชุติมา บุ้งทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงดอกไม้ เบช่วย
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงทิพยวดี ดวงดาว
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๔๕ เด็กหญิงประกายวรรณ
กองแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงปยดี ยอดโฉมฉิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงภัทรภร วิธีกลาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงภาธินี เชียงกา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงรัชต ขจรวุฒินันท์
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงวรรณพร แปนท้วม

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงวรรณา หุ้นกลอย
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงวรัญชลี เกียรติภัทรชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงวรินทร หัวใจ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงศศิภา บุญชู
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงสุชานัน อยู่เย็น
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงสุธานิธ์ ไพบูลย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายสุนทร ท่ามุก
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงสุนัตตา ปานัง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงสุภานัน อีเริม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๒ / ๖๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงอินทิรา โลภาส

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงเดือนเก้า สำเภา
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๖๒

นายกมลภพ ผ่องใส
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สัญญานุรักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงกันติชา โกมลเปริน
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๖๕

นางสาวกุลภัสสร์ ธูปโพธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๖๖

นางสาวจันทร์จิรา วารี
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๖๗

นางสาวจารุพักตร์ นพศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๖๘

นางสาวจุฑารัตน์ หลวงนรงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๖๙

นายชยุติ ทองชมพูนุช
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๗๐
นายชินดนัย ศรีรุ้ง

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงฐิติพร สุขสวัสดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๗๒

นายฐิติรัฐ อุทัยนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๗๓

นางสาวณิชา พุอ่อง
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๗๔

นางสาวนิตยา ขันถม

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๗๕

นายปภพ ทองลาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๗๖

นางสาวภัสราภรณ์ หงษ์สาวดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๗๗

นางสาวภาพิศ เทียนทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๗๘

นางสาวมะลิวัลย์ เชิงไชย
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายวีรภพ กิตติศิลปสาร
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๘๐
นางสาวสุธินี ศรีกล้า

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๘๑

นางสาวอโรชา บุญเลิศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๘๒

นางสาวแก้ว ทาทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๘๓

นางสาวจิราพร จินาบุญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๘๔

นางสาวชลธิชา หงษ์ษา
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๘๕

นางสาวนำหวาน ช่วยไค
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๘๖

นางสาวปวีณา แก้วสะอาด
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๘๗

นางสาวศิริลักษณ์ กัวพู่
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๘๘

นางสาวสิริฤดี หลักคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๘๙

นางสาวสิริฤทัย หลักคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๙๐
นางสาวแสงแข อาป

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๙๑

นางสาวกาญจนา หลวงอี

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๙๒

นางสาวจารุณี สิทธิทองจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๙๓

นายชินพัฒน์ อำนวยสวัสดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๙๔

นายธรรมรัตน์ อุดมพัฒนวิธาน
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๓ / ๖๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๒๑๙๕

นายปรัชญา บุญเทียม

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๙๖

นางสาวปทมา เต้าทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๙๗

นางสาวปยะดา วงษา
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๙๘

นายสุรศักดิ

์

นามถาวร
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๑๙๙

นางสาวอรทัย ขันถม
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายตะวัน นำพา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงอัญชลี มนต์เจ๊ก

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๐๒
เด็กหญิงพรทิพย์ สิริพัฒนาสมบัติ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๐๓
เด็กหญิงอธิชา แสงงาม

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายชาติชาย ชุมพงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๐๕
เด็กชายพงศธร สังข์แก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงลลิตา ชมหมู่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๐๗
เด็กชายสุทธิพงศ์ แดงสะอาด

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๐๘
เด็กชายสุรพัศ สีแปน

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงกมลวรรณ จินดารัตน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายธีรภัทร ปญญาสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงศวรรยา พูลทวี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงศิริพร เพ่งไพฑูรย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงไพลิน เจริญสุข
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงกัญญาภัค แต้มสีคาม
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายคุณากร นกงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงฐิติพร เต่ยเลียง

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ คงนาค
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงธันยมัย เทียงลิม

่ ้

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงธันยาภรณ์ กุ้งโพธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงรัตติมา วิจิตรฉายานนท์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงรุจิกาญจน์ มณีเนียม
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายรุ่งเกียรติ รอดโพธิทอง

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงวรัญญา สาดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงวรินทร บัวล้อม
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๒๕

นางสาววันทนา เนตรรักษา
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายศรัณย์ เชียงคา
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงอาริสา ผงคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๒๘

เด็กชายเขตแดน หอมอุดม
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายจิรายุทธ ประดา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๖๕๙/๒๒๓๐
เด็กหญิงวิจิตรา ศิริเรือง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงสุภัสสร บุญเจริญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงแนน ยามประโคน
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงนภัส เศษจำนำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงลลิตา คงคาคูณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๓๕

เด็กชายกนกพล วิเศษ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงจินตนา ปกษิณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงชนม์นิภา ลิวเวหา

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายธนกฤต ทรัพย์มา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายภัทรพล โพธิไทรย์

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายภูสิทธิ ศรีแสง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายมานพ วิจิตรจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายวีรภัทร มีมาก
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายนันทวุฒิ ทองคำเภา
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายบดินทร์ แซ่ลิม

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงศรัณย์พร ศรีแสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชินวงศ์จุ้ย

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายอนุวรรต พิณศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงสุรีพร สุขเจริญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงอรสา ลิมรัตน์

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงเพียงฟา เพือมสุบล

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายภัทรภรณ์ นาแปน
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงนันทนา ภู่ภักดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงนานา นิยม
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงพรรณสร แผนคง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ พากเพียร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๕๖

นางสาววรรณิภา อินทร
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๖๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงวรสุดา พรามนาค
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)

วัดท่ามะขาม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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