
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดราชบุรี  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๙,๗๓๓ คน ขาดสอบ ๑,๙๕๔ คน คงสอบ ๗,๗๗๙ คน สอบได้ ๔,๐๗๐ คน สอบตก ๓,๗๐๙ คน (๕๒.๓๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๐๐๑
นางสาวพรศิวภัสสร์ สมัยสมภพ ๐/๐/๒๕๐๑ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงวิลัยวรรณ พรมน้อย

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายณัฐพล นาคกลิน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายนพพร รสชุ่ม

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงสุพัตรา วรกิจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงศุภิสรา สนุกแสน

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงชุติมณฑน์ สุขเกษม

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงไทรทราย สำเรือง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายอิทธิพัฒน์ จันทร์แม้น

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) ช่องลม  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายคณฑี สมานมิตร ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายคิม จินดาโชติ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายราเชนทร์ เนตรน้อย ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายกิตติคุณ ศรีปุย ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายสุธี หงษ์บิน ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายสุริยา มาลีวัลย์ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงลลิตา สารีทอง ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีเจริญ ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงภัทรวดี เวฬุวนารักษ์ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงกันทิชา หงษ์เงิน ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงเนตรชนก พะละ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงวทันยา ร่วมมิตรชาติ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงศรุตยา แชสังข์ ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงอัมรินทร์ ลูกฟก ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงกนกนาฎ รอดแก้ว ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงสิริวิมล สิริธนาพัฒนชัย ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายนัฐวุฒิ บุญมี ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงพรนัชชา ศรีนาวา ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงกันติมา หงษวิลัย ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงกรพิน เจริญสุข ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงฐิติมา แจ่มจำรัส ๐/๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ อินทร์ภิรมย์ ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงณิชากร ระนาดแก้ว ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงปาริชาติ แย้มศรี ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงศศิธร เส็งสาลี ๐/๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงธนัชชา นาคอ่อน ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงสุชาดา รอดผึง

้

๐/๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองเฉลิม ๐/๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อุ่นศรี ๐/๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๓๙
แม่ชีกนก สนธิชัย

๑๗/๐๕/๒๔๘๓

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๔๐
นางสุประวีณ์

ธรรมโลกาพิทักษ์
๑๕/๐๖/๒๔๙๘

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๔๑
นางปยนุช สุดประเสริฐ

๑๔/๐๒/๒๕๐๗

วัดมหาธาตุ มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงดารุณี อะดา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงจุฑามาศ เปลียนอร่าม

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงฐิติชญา แตงหนู

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงปทมาพร จึงอภิรักษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงสวรินทร์ ขาวสอาด

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงสิริพิชญ์ ฤทธิอร่าม

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทรัพย์สิน

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงนัฐมล งาช้าง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายก๊บ ยอดแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟอราษฎร์บำรุง)
วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงกมลา กลางประพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายกันต์กนก ระย้าย้อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงจิตติกา กิจนิตย์ชีว์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงชลธิชา วัชระกุลโสธร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงณิชชารีย์ จันทร์ทองอิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงดุษณี ถ้วยทองคำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงธารารัตน์ รัตนพงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายนคินทร รุ่งเรือง

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงนฤดี พงษ์คำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒ / ๑๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงนัทธมน หลวงนรงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงนันทฉัตร ถินทอง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงนันทริกา สุทธิวิรัช

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงนิพพิชชา สุธาพจน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ นิมระหงษ์

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โกสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงปรมา แก้ววิมล

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงปุญญิศา มากหลาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายปุณยวีร์ คมขำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงพรรณภัทร แก้วมะลัง

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงมณัสรา สีหิน

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายรชานนท์ ไชยคำหาญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงวริษฐา จันทร์เต็ม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงวิมาลา แสงอรุณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงวิรดา วงศ์สว่าง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงสุกัญญา โพธิทอง

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงสุธิดา ทาหว่างกัน

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ กรึงชัง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงอรวรรณยา จันทร์มงคลชัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงอริสา หยาดย้อย

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงอันธิกา อินกองงาม

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงอารยา ใจภิรมย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงไพลิน ทองเชือ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงกรกนก สุนทรพรม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงกรองทอง แต่งตามพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงกันตินันท์ อุ่นเรือน

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัณฑิตชวลิต
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงกุลธนา เนตรนรา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายคุณากร มนต์แว่น

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงจณิตา ธรรมจง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงจุฑามาศ แตงมี

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงจุฬารัตน์ พิมเพาะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงชณิสรา แดงสัน

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายชนนท์ รุ่งรส

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงชนารัญช์ โชคศิริวิไล

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงชลธิชา บุญมี

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงชลลดา ตันประเสริฐ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงญาดา นาน้อม

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงฐิติกานต์ รุ่งเรือง

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงณชพัฒน์ เอกสินธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงณัชชาวดี เอกวิกานนท์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงณัฎฐชา อินทะชาติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วันแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อุทัศน์พัฒนะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เกตุเตียน

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงณัฐนิชา สิงห์ชู

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงณัฐมน อินจีน

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงณิชชาญาณ์ ไชยขันธุ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายทักษ์ดนัย สุขภักดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงธนพร ทวีศิริเวทย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เกตุแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงธัญญรักษ์ สุธาพจน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงธันยธรณ์ ทับสาย

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงนรินนิภา มีอย่าง

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงนรีกานต์ ชุมสันติกุล

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงนฤมล จรุงกลิน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงนฤมล ใยดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงนันทัชพร พุฒนาค

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงนับเดือน ขุนสวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ ลัทธศักดิศิริ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงปรวาณี ชูคำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงปางทิพย์ คงเพ็ชร

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงปานฟา ต้นสมบูรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงพรนภัส เจริญสิน

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงพรศิริลักษณ์ พันธ์ผู้

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงพรเพ็ญ รักเดช

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ต้องสมบูรณ์ดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงพัชรี คล้ายโพธิทอง

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงพิชชาพันธ์ พันธุ์แตง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงพิชญา เผ่าวณิชย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔ / ๑๑๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงพิชามญช์ นิสภเรืองยศ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยุทธนาวี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สุขเสงียม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงพิมพ์พจี จิตหาฤกษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงพิราภรณ์ รุกขโภชน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงภัททิยา เดชาฤทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงภัทรวรรณ แสนแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กชายภาณุพงศ์ พวงเงิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงมนัญชยา ปากยะวงศ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงมลทิรา ภิญโญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงมัญชุสา เภาจี

๋

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงรสกร สร้อยสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงรังสิมา บุญส่ง

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงรัชนี สุขสว่าง

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงรัชนีกร ชูเลิศ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายวชิรวิทย์ จิตต์ปรุง

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายวชิระ ประวะศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงศศิวิมล ชัชวาลย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายสถาพร ดวงอัมพร

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงสพิชญา มีช่อ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายสหรัฐ รักบุษย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายสันติ นวมดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงสิตานันท์ ทับทรวง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงสุนันทา ชากลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงสโรชา ธิบดี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงอิสริยา แสงทับทิม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงเขมิกา ดวงสว่าง

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๕๗ เด็กหญิงเพ็ญพิสารัตน์
เพ็ชรักษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงแก้วเกล้า เจริญพร

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงโยษิตา แก้วอุไร

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงกัญจนพร ครุธไทย

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงกัญพิชา บัวลา

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงกิตยากร เซียงไฮ้

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายก้องคพัฒน์ สวามิภักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงจิรัฐิพร เพ็งเหมือน

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายจิรเมธ เฮ้งเจริญสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายจีรพัฒน์ อุณหะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายชลิต สวนเพลง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงญาณิศา ใจมุ่ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงณิชกานต์ มีสมบูรณ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงธนวรรณ สดใสญาติ

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายธนวัฒน์ วุฒินันติวงศ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กชายธนาธิป คณธิคามี

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายธัญญาลักษณ์ เหลืองทองเจริญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงนพจรส เมืองนิล

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงนัยน์เนตร แสงทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงนาฎอนงค์ จูประเสริฐ

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงนิศารัตน์ สังข์ทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงบัณฑิตา ฉวีรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงปาณิศา อยู่เทสะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงปยพัชร ปานคง

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงปยมาศ จันทรเนตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงผ่องนภา เอียมจันทร์

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายพงศธร โพธิเตียน

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายพยุหพล เบียดกระสินธุ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงพรนภัส จงดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงพศิกา เสาทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงพัชรศิริ ผลเอนก

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงพัชราภา ชัยมงคล

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงพิทยารัตน์ จันทร์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงพินิตนาฏ สุขสมัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายภคนาวิน ชินทัยศรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงภคินี เปลียนศรี

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงภัททิยา เกลียงกมล

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายภัทรพล แสงเทศ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงมนปริยา ทรัพย์สำราญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงมานิตา นิตยธรรม

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงรัฐพร คงสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงรัตนพร กลัดเกตุ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงรัตนศิริ มณีโชติ

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายรัตนากร เปยชาติ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงลัลนลักษณ์ เชิงทวี

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงวนัสนันท์ ม่วงศิริกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายวรรณชนะ พันธ์สวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายวสุพล กลัดมุข

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงวัชรากร ชูเลิศ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายวิทวัส ฉิมฉาย

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงวิภาดา แสงเจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายศุภขจร ผลอุดม

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงสิริวิมล กลินอำไพ

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วมณี

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงสุธินี พลอยชุม

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงหทัยชนก ชนะสงคราม

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงอรทัย เพิมพูนรุจิพงศ์

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงเวณิกา ตังทวีวัฒนา

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๑๕
นางสาวกนกรักษ์ สังข์เขียว

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๑๖
นางสาวกมลชนก กองโชคปญญา

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายกลวัชร เบ็ญขันธ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๑๘
นางสาวกัญญารัตน์ จันทรศร

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงขนิษฐา นามชูเกียรติ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๒๐
นายคทายุทธ์ สังข์กระแสร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๒๑
นายคุณานนท์ หลวงเทพ

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๒๒
นางสาวจรัสแสง กรส่งแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงจินดา เสถียรธีราภาพ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๒๔
นางสาวชนาพร วีระวนิชกุล

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๒๕
นางสาวฐานิดา พาสุวรรณ

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๒๖
นายฐิติวัฒน์ ทวีพฤกษ์สกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๒๗
นางสาวณัฎฐวีร์ ศรีกาญจน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงณัฐชยา ลิมลิขิตอักษร

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๒๙
นางสาวณัฐติกาล วัชระไพโรจน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงณัฐนลิน บุณยะกาญจน

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๓๑
นางสาวณัฐวรรณ เนติสุนทร

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๓๒
นายณัฐวุฒิ เพ่งไพฑูรย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงณิชชา สังข์บรรจง

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงณิชนันทน์ เล็กธนู

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงดลพร สุขนิรันดร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายทรงกรต ลอยอุดมโชค

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๓๗
นายธนาศักดิ

์

พวงเงิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๓๘
นางสาวธันวรินทร์ จงจิตต์โพธา

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายนรเศรษฐ์ วิหคหาญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๔๐
นางสาวนันท์นภัส พุฒนาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๔๑
นายนิตติพงษ์ คำแพง

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๔๒
นางสาวนิรฌา วังกะหาด

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงปารีณา เรืองเดช

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายพงษ์นรินทร์ ทองทัพ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายภูมินทร์ จิตวีรภัทร

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๔๖
นางสาววรรณภรณ์ เติมธนะศักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๔๗
นางสาววลัยสุข ยาพา

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๔๘
นางสาววิสุนี เพชรแอ

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๔๙
นางสาวศรัณยาภรณ์ แก้วสุวรรณ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงศรุตา พัฒนวิจิตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงศศิธร นันยา

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายศุภวัฒน์ อยู่แขก

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๕๓
นางสาวสกาวเนตร มาชู

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๕๔
นางสาวสติมาพร บิลรงค์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๕๕
นางสาวสมวงค์ เทียมเต็ง

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงสรชา เอกัง

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๕๗
นางสาวสวรส จันทรสูตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๕๘
นายสิทธิศักดิ

์

มีบำรุง
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๕๙
นายสิริวุฒิ ใสจิตต์

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงสุชานาถ ทิพย์อักษร

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์มา

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๖๒
เด็กหญิงสุธาภัทร บัวดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๖๓
นางสาวอมราพร จิตรลัดดา

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายอาคเนย์ คล้ายสุวรรณ

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงอาทิตยา โรจน์บวรวิทยา

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงเปรมกมล ขันติทานต์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๖๗
นางสาวกรกนก จิรภิญโญวัฒน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๖๘
นางสาวกัญญารัตน์ ไพศาลภูมิ

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๖๙
นางสาวจีราภา อ่อนแฮน

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๒๗๐
นางสาวชลิสา พลไพโรจน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๗๑
นางสาวชารีรัตน์ เพชรคอน

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๗๒
นางสาวชุติรัตน์ คำพวง

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๗๓
นางสาวณัฐกุล ทองอ่อน

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๗๔
นางสาวณัฐชา จันทร์ประเสริฐ

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๗๕
นางสาวณัฐนรี สายสุด

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๗๖
นางสาวดวงพร คงเจริญสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๗๗
นางสาวดวงพร เอือวิเศษวัฒนา

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๗๘
นางสาวดาราวรรณ ใจภักดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๗๙
นายทิวากร ฉายศิริแข

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๘๐
นายธนกร แตงสุข

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๘๑
นายธนพันธ์ อินทฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๘๒
นายธนยศ ศักดิทรัพย์ทวี

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๘๓
นางสาวธัญญรัตน์ เต้าชุน

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๘๔
นางสาวธัญพร บุญฤทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๘๕
นางสาวนภัสกร นาคเนียม

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๘๖
นางสาวนิชาภัทร เนียมญานนท์

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๘๗
นางสาวนิพิษฐา วิริยะกิจเกษตร

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๘๘
นางสาวนิรมล เซ็งตระกูล

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๘๙
นางสาวฝนทิพย์ เชือสง่า

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๙๐
นางสาวพาขวัญ ขาวสงวน

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๙๑
นางสาวพิมพ์ลภัส อู่ตะเภา

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๙๒
นายภราดร เซียงฉิน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๙๓
นางสาวมนัสลิน ริมนิล

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๙๔
นางสาวรชาดา อาสนะเวช

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๙๕
นางสาวรัตนาภรณ์ ขำแผลง

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๙๖
นายวชิรวิชญ์ ชุณหะหิรัณย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๙๗
นางสาววรพรรณ แก้วรัตนศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๙๘
นางสาววริยา เดชฉกรรจ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๒๙๙
นางสาววริศรา ฮวดมา

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๐๐
นายวรเมธ

โพธิพุทธประสิทธิ

์ ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๐๑
นายวานิช ทรงพร

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๐๒
นางสาววาลิกา โพธิศรี

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๐๓
นางสาววิภาวรรณ อิมจิตร

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๐๔
นางสาววิภาวี สิริโสภณวัฒนา

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๓๐๕
นางสาววิไลลักษณ์ เสียงลือชา

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๐๖
นางสาวศศิกานต์ กุลสวรรค์

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๐๗
นางสาวศศิธร แตงสุข

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๐๘
นางสาวศิรดา มิตรนิโยดม

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๐๙
นางสาวศิริพร

บุญญารัตนสถาพร ๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๑๐
นางสาวศิริมณท์ สกุลวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๑๑
นางสาวศุทธินี จารุภา

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๑๒
นางสาวศุภรัตน์ ตะโกเนียม

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๑๓
นางสาวศุภรา ฮวยแหยม

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๑๔
นายสหชน พุ่มลำเจียก

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๑๕
นายสุขภเดช เทียงทิศ

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๑๖
นางสาวสุจิตรา มูลสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๑๗
นางสาวสุธาสินี สาริยา

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๑๘
นางสาวสุภาวดี ชำดิษ

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๑๙
นายสุวิชา บุญกรรณ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๒๐
นางสาวหนึงฤทัย

่

แอร่มหล้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๒๑
นางสาวอภิญญา สมจิต

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๒๒
นางสาวอวภาส์ วิจิตรานนท์

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๒๓
นางสาวอัจจิมา สนทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๒๔
นางสาวอุรัสยา หลอดจำปา

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๒๕
นางสาวเกตน์นิภา ปกกะสีนัง

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๒๖
นายเมตตรัย จงอุทัยไพศาล

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๒๗
ดร. จีรศักดิ

์

จินพุทธ
๑๐/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๒๘
นายณัฐพนธ์ พุฒนอก

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๒๙
นายณัฐพล ติบวงศ์

๊

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๓๐
นายสมศักดิ

์

สุทธิสนธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายดนุภพ งามยิงยวด

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายวรากร สว่างพืน

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายกฤษฎา อินนาจิตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายวัชร ชืนโคกกรวด

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายมนัญชัย รสหวาน

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๓๖
เด็กชายพัลลพ จันทร์เพ็ชร

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายธีรวัฒน์ แปนไทย

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายธนพล เหียมหาญ

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายเจษฎา แสงสว่าง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐ / ๑๑๗

้
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รบ ๒๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายภิญญภัทธ์ ภักดีศรีสันติกุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายบวรชัยกุล แซ่โค้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายธนดล ถำกลาง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๔๓
เด็กชายสมศักดิศรี

์

เบ้าอาสา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายวีระพงศ์ วันทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายภูมินทร์ แสงภู

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายพลีรเทพ เทียนทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายกิตติพงษ์ วิริยะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายภูดิศ วงศาโรจน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๔๙
เด็กชายกิตติธัช ไม้แก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายยศพัฒน์ ราชสิงโห

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๕๑
เด็กชายกิตติธัช ลิมทรงกิจ

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๕๒
เด็กชายนันทพล โพธิช่วย

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายนราสิทธิ

์

ทะแดง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายชัยวัฒน์ สุดยอด

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๕๕
เด็กชายอชิระ ขุ่ยมี

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายมงคล คำปอม

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายทักษกร ปาณวิภาคย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายอธกร คะชาแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายวรพล มณีโชติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายกิตติพัทธ์ แก้วมณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายนพรุจ จังธนสมบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๖๒
นางสาวแคทรียา ศรีสาหร่าย

๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๖๓
นางสาวณริสสา บุญธรรม

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๖๔
นางสาวศิริมาศ ดีเงินทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๖๕
นางสาวอดิวรรณ หทัยอนุสรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๖๖
นางสาวสิรินดา อ้นทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๖๗
นางสาวจีรัญญา แดงน้อย

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๖๘
นางสาวรพีย์ เกตุแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงธัญวรัตน์ สุวรรณแสง

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงธันยพร เนียมกู

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงนำทิพย์ บุญยิม

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงณัฐชลิดา เอกรักษา

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงวริยากร ทุ่งศรีแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงวรรธนพร หีบรวย

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑ / ๑๑๗

้
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รบ ๒๕๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงกุลนิดา อุปลา

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายทยากร ตาสว่าง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงวนัสนันท์ ทรัพย์ไทย

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงสุพาณี แสงศิลปชัย

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงพรภวิษย์ แรมชืน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงธีระณัฐ ทองดีนอก

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงปทมา จันทรา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงธนวรรณ วันเจริญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงนำทิพย์ บุญเปยม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงศุภาพิชย์ เฮ้าจัตุรัส

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงสิริกร สนุกแสน

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงณัฐริดา บุญแตง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงเพชรนำบุษ ศาลากิจ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงชุติภา เกตุเนตร

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงนำทิพย์ สิทธิจารย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงอินทิรา ทองอยู่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ หอมกลิน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงณัฐพร คำแพร

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงณัฐธิชา โมกผา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงมินวนา ศรีมันตะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงชลิดา รืนประเสริฐ

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงกิตรดา มนามัยน้อย

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงอิสรีย์ พงศ์อำไพ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงเนตรนภา ปนกลาง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงนำฝน คำพวง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงจิราภา โพธิคำ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงศศิกานต์ บุญเรือน

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิมพา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงชลธิชา นาคขำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงศศิชา นุตตริยวุฒิ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงขนิษฐา ไพมณี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงศศิธร บุญหลง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงอินทิรา มาสุ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงภัคภัสสร ฉวีวรรณ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงปยาพัชร จันทนโสตถิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงเอือกานต์

้

สิงห์คา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงทิพาพร ลิมสมบูรณ์

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงวิรัลรัตน์ งามยิงยอด

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงวทันยา คำวงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงกชพรรณ แสงนิล

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๑๕
เด็กชายกฤตธนา โขจุลธรรม

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายกฤษฎา ธรรมา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๑๗
เด็กชายกฤษณพงศ์ สุดา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายกฤษดา มานมูเลาะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงกัญชพร เจ้าคุณ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงกัญชลิกา เกิดแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายกันต์กวี ปรินแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงกัลยา เผือกนิล

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงกรกมล งามแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายกิตติพงษ์ ไกรศรีทา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายกิตติภูมิ สาลีรัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงกิติยาดา คำดิษฐ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงจรียา สุวรรณะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายจักรภัทร จิตบรรจง

๒๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงจารุพร จิรวิวัฒน์เสรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วพานิช

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงจิตตานันท์ ลิมวัฒโนชัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์แย้ม

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงจีรนัท จันทวี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายจีระยศ ทนนานนท์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงชนิดา ภู่ระหงษ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงชนิสรา สุวรรณศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงชาลิสา ฉลวยศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญเติม

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงชุติมา แย้มปลืม

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงฐิตารีย์ ทองเสือ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงฐิติมา กองทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงณัชชา อังคณาผล

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จีนตลับ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงณัฐณิชา

รุ่งประทีปไพบูลย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงณัฐธิดา รืนเย็น

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงณัฐพร ไทยใหม่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงณิชากร เจิดสกุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงดวงกมล ชุณหมุกดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงธนภรณ์ หงษ์งาม

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงธนาภา คงมีสุข

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายธรรมปพน เมืองโคตร

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เพิมวงค์

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงธิดาลักษณ์ ลิมสวัสดิ

้ ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายธีรภัทร ทวนพรมราช

๐๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายธีระเทพ โชติกวัฒน์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงนถพัดตรี ชาวสมุทร

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงนทมล บุญมัน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงนนท์ธิดา ใจปนนา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงนภารัตน์ รัตนสุนทร

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงนราภรณ์ ลิมติว

้ ้

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงนริศรา สีสวาด

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงนันทิชา ดาวเรือง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงนันทิยา เลิศไพบูรณ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงนันท์ชญาน์ ท้าวปูตา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงนิภาวรรณ เพชรเม็ดเต่ง

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงปฏิมาพร ดวงพุฒ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงปริยาภรณ์ คานไชยา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงปรียนันท์ เขียวชอุ่ม

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงปณฑิตา

พิทักษ์โรจนานนท์ ๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงปาริฉัตร ประกอบ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงปยะกุล สีลม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงปยะมาศ รอบจังหวัด

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงปนนิพัธน์ เทียงธรรม

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงปุณภัทร คงดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงพรชนก อุปสาร

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงพรพรรณ บุญทวี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงพรรณปพร ชุนประวัติ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงพรรณปพร แสงนิล

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงพรรณปพร ใยเยือ

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ กำลังหาญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงพิมประภัทร รักเรือน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงพิมพ์พิมล สระสม

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายพิสิษฐ์ จันทร์ณุมาศ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงภาสินี จิตเลิศ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงมนทกานต์ วงษ์ถาวร

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงลักษมี น้อยเนตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงลักษิกา เอียมสาย

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงวนิดา เสือเอียม

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงวรดา ดีบรรเจิด

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงวรัชยา ยะปาน

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงวันวิสา ชัยมงคลมณี

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงวิชิตา สิรชัยเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงวิภาวรรณ ชูตลับ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงศรัณย์พร หารบุรุษ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายศรายุทธวิชัย ทองคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงศรุตา สุขคล้าย

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงศลิษา ธงไชย

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงศวิตา ถมยา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงศศิชา กาญจณเมธี

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงศิรดา ผิวทรวง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงศิรินทิพย์ แล่เพ็ชร

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงศิศิรา หลงสมบุญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงสาวิตรี พระชัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา อ้นเนียม

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงสุจิพัชร์ งามศิริโรจน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงสุชาดา กุลรักษา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงสุชาวดี ทองชมภู

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงสุทธิดา กะปยะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงสุทิรา วงศ์สุวัฒน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงสุธีกานต์ สุวรรณไมตรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงสุนันทา ทองคำจรัส

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายสุพจน์ นามภักดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงสุวิชาดา สุขีสิงห์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงสโรชา กลินสวาสดิ

่ ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงสโรชา จำดวง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงอริสษา มีแล้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงอริสา กานต์วรัญู

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงอังคณา มณีนวน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงอินทิรา จูประเสริฐ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ แก้วกอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงเขมิกา ชอุ่มวงษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายกิตติภพ ยิงยวด

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายชัยภัทร มันคง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายชินธิป ยิมแย้ม

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงญาดา ลามอ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงณัฎฐนิช แสงศรีจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงณัฐชา ไวสุวรรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงณัฐณิชา สิริประภาพรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงธนพร จิวหนองโพธิ

๋ ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายธรรมรงค์ วงศ์โพธิพระ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายนที อุณาพรหม

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงนริศรา โกมลเปริน

๑๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงนันท์นภัส ฟุมฟู

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายนิรวิทธ์ เลิศเรืองศุภกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงประภัสสร โสวภาค

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงประภาสิริ กิจยะกานนท์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงปยธิดา มณีโชติ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงปุณยวีร์ อาทรสิริรัตน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงพัชริกุล ลัดดาวัลย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงพิไลวรรณ สุนทมาลา

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายพีรพัฒน์ เต้ยหลี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๔๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ จิตเลิศ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายยุทธพล พุฒเจริญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงวรัญญา มีศรีผ่อง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงวริษา พักเทียง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงสินัชการต์ คล้ายอุดม

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงสุนิษา ศิริองอาจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงอุษณีย์ ศรีเจียม

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงโกลัญญา หิรัญพงศ์ชัย

๐๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ เจริญภักดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายก้องภพ งามแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีจันทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงชลิตา ดิษเทศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายชาคริต หว่างปญญา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงชุติภา โพธิศรีสูง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายฐิติวัฒน์ โรจนวิเชียร

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายณรงค์ชัย ศิลปศาสตร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงณัชชา ทับยาง

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายณัฐพล ศรีพรแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายณัฐพัชร์ อบอุ่น

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงณิชกานต์ สุวรรณชาตรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายธนกร สว่างพืน

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายธิษฐ์ณภัทร ธิรามนตร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายนพกร จินดาภู

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงปพิชญา ปานทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายปณณทัต ปรัชญาดำรงพล

๓๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายปารเมศ จันทรา

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายพิภพภัทร แย้มสุวรรณา

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงภัทรวดี คล้ายศิริ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายภาณุพงศ์ กาญจนะวสิต

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงรสกมล ขุนพลพิทักษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายวรภัทร แสงดิษฐ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๗๓
นายศราวุธ ขันนาค

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายศักดิชาย

์

ขุนเณร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สวัสดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงสวิตตา สิทธิรักษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายสิทธิพล ปานเนียม

๒๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายสิริชัย เมืองชุมพล

๐๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงสุฐิตา เหมาะโสม

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายสุทธิรักษ์ บุญอินทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงสุวรรณษา สุธาพจน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายอนาวิล กัลปะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กชายก้องสกุล แซ่เฮง

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายคณิศร เกิดลาภ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗ / ๑๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายชนินทร มิตรเมฆ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงชลิตา กำเนิดสูง

๐๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายชินวัตร ประจวบวัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายชินวัตร สิงหราช

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงญาณิศา ตันติธนพิพัฒน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ทับสว่าง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เพิมพูน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายทองพูน อ่อนพร้อม

๐๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงทักษิณา สุวรรณเพชร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายธนภัทร เพ็งอุดม

๒๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายธนวัฒน์ ยืนสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายธนสรณ์ เจริญดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

บุริพันธุ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงนัฐนก บัวขำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายนันทเดช ฉันสิมา

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงปรางณัฐ ศรณรินทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายปฐวี ภู่เด่นดวง

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายภานุวัฒน์ สิงห์ทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายภูวดล ทรงสนามทิพย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายรพีพัฒน์ สุทธิวิรัช

๒๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายรังสิมันต์ เจริญอุดมศักดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายรัชชานนท์ ศรสิทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายรุ่งโรจน์ เกิดคำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายวัชรพล สีขาว

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงศศิธร ดวงเทพ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายศักดาชัย จะแจ้ง

๐๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายศิกษก กลินวล

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงศิริพร สุวรรณพรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายศุภณัฐ ศรีสังวรณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายศุภนัย บุญณรงค์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายศุภสัณห์ สืบกัน

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงศุภาณัฐ แก้วประสม

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายสรวีย์ ชูเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายสัญญา เปยถนอม

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๑๙
นายสุดเขต คำเรือน

๐๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘ / ๑๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงสุภาพร เทียงตรง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายองอาจ สกุลศยากร

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายอนุสรณ์ คำมูล

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายอำไพรพงษ์ บุญเรือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายเดชาวุฒิ เทพลิบ

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๒๕
แม่ชีเฉลียว บุญเกิด

๒๕/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายวีรภัทร เนียมทุย

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายพงศธร เกตุแก้ว

๑๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายธนกฤต อิศรางกูร ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายสุชาครีส์ ชุ่มเกษร

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายอภิวัฒน์ เขียวรอดไพร

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายศุภวัฒน์ วงค์แสนสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงเจนณิศา ตันกิตติกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงดวงกมล ลิมญาณกีรติ

้

๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ หอมหวน ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงนิตติยา จันทร์ตรี ๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงสริตา แสวงหา

๑๖/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงมัลลิกา คชชา ๕/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงนวันธร เชียงเพียน

้

๑๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ดำสงค์ ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงปนัดดา เทวา

๑๘/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงวิชุดา บุตรมไหย์

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงชลธิชา สุขประทีป

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงรัตนา ภาชะนะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงพิยดา ซือสัตย์

่

๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงถิรภาพร เล่งฮ้อ

๒๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงอมีนา บัตร

๑๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงณิชกานต์ ประเสริฐศักดิ

์

๒๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงชญานันท์ อุระชืน

่

๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงปนสุดา พันก๊าส

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงปยวรรณ ชาวใต้

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงพัทธนันท์ ธนวดีธนไพศาล

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงอาทิมา พุ่มแตงอ่อน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงอรณิชา บุญทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงอิงครัต กุลเพชร์ ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงไพลิน แก้วพร้อมฤกษ์

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงสุนิสา เต็มทวี

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงชนาภา เอียมสอาด

่

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงปาริชาติ นาคกลิน

่

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงกุลจิรา กริบทอง

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ มุกต์ประดับ

๒๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงปริยาภัทร พันธุ์ดา

๓๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๖๒
นางสาวกมลชนก เสียงเพราะ

๑๐/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๖๓
นางสาวจรรยา สุดรอด

๑๖/๘/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๖๔
นางสาวจรัสนภา ท้าวศรีสกุล

๑๐/๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๖๕
นางสาวจิตรลดา สีลา

๑๒/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๖๖
นางสาวชนิตา บุญยะเลขา

๓๑/๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๖๗
นางสาวณัฐชา วรครบุรี

๒๗/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๖๘
นางสาวธัญญ่า ศิริวงษ์ ๕/๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๖๙
นางสาวนฤมล จันทร์อิน

๒๒/๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๗๐
นางสาวนันทพร บุญคุ้ม

๓๑/๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๗๑
นางสาวนันทวรรณ ตะเพียนทอง

๑๙/๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๗๒
นางสาวนันทศิกานต์ อัคคะรัสมิโย ๓/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๗๓
นางสาวนิตยา ขำคล้าย

๑๕/๕/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๗๔
นางสาวปรียานันต์ พลเยียม

่

๒๗/๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๗๕
นางสาวปยฉัตร พรวนพรม ๘/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๗๖
นางสาวปยวรรณ จักรกลัด

๒๖/๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๗๗
นางสาวรังรอง สภาพ

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๗๘
นางสาวรัณชณา แก้วประดิษฐ์ ๖/๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๗๙
นางสาววาสนา ผลทอง ๕/๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๘๐
นายวุฒิพร แก้วกลัด

๒๕/๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๘๑
นางสาวศิระประภา จันทร์หอม

๒๒/๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๘๒
นางสาวศิริพร ทองดอนน้อย

๒๒/๘/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๘๓
นางสาวสิริพรประภา คำภีร์ทอง ๔/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๘๔
นางสาวสุพิตรา ทองอินทร์พงษ์

๓๑/๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๘๕
นางสาวกิตติยา ศรีงามดี

๖/๑๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๘๖
นางสาวจรัสพร แปนน้อย

๒๑/๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๘๗
นางสาวปรารถนา ยิมวัน

้

๑๘/๗/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๘๘
นางสาวรสสุคนธ์ แซ่อือ

้

๓๑/๕/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๘๙
นางสาวศุภิสรา สังข์ทอง

๑๐/๓/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  
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รบ ๒๕๕๙/๐๖๙๐
นายอัชฌา โพกาวิล ๓/๔/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๙๑
นางสาวฐิติมา ทองโพธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๙๒
นางสาวนราพร แก้วพระเกียรติ

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๙๓
นางสาวปรีดาภรณ์ สอนดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๙๔
นางสาวอรวรรณ ไทรยพฤกษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๙๕
นางสาวเอมมิกา ฟกแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๙๖
นางสาวจันทิมา บัวน้อย ๑/๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๙๗
นางสาวจินตนา รุ่งถิน

่

๑๕/๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๙๘
นางสาวณัฎศิณา สุนทรศารทูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๖๙๙
นางสาวศุภรัตน์ ภูมิสัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๐๐
นางสาวสุทธิดา อ่วมศิริ

๑๓/๘/๒๕๓๘
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๐๑
นางสาวกมลทิพย์ ทับทอง

๒๐/๖/๒๕๓๙
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๐๒
นางสาวกาญจนา ชนะอินทร์

๒๐/๙/๒๕๓๙
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๐๓
นางสาวกาญจนา ชินชนะถาวร ๙/๖/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๐๔
นางสาวขจีวรรณ เทพรส

๑๙/๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๐๕
นางสาวจรินทร์ นาเครือ

๑๓/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๐๖
นางสาวดวงกมล มหาจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๐๗
นางสาวพัชรินทร์ สิงห์ถม

๑๗/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๐๘
นางสาวพาขวัญ มรรควิถี

๒๗/๕/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๐๙
นางสาวรุ่งนภา ศรีสุข

๒๗/๗/๒๕๓๙
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๑๐
นางสาววรรณวิสา รุ่งเรือง

๑๓/๙/๒๕๓๙
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๑๑
นางสาววรัทสุทธิ

์

สุดยอด
๒๓/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๑๒
นางสาววีรยา คำวัน

๒๕/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๑๓
นางสาวสุนิศา ขำวิลัย ๓/๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๑๔
นางสาวอคัมย์สิริ แสงจันทร์สวัสดิ

์

๒๗/๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๑๕
นางสาวเสาวลักษณ์ นิมน้อย

่

๗/๑๒/๒๕๓๙
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงกมลวรรณ ปงทมวัฒนากูล

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงกรกนก หลิมเล็ก

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงกวินนาถ น่วมด้วง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงกัลยกร บุญยงค์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงกัลยกร เฮงจิตตระกูล

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๒๑
เด็กชายจิรัฏฐ์ ศรีสงคราม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรัพย์เย็น

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เชาว์วัตร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงฐิติศิริพรรณ มีพัฒน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑ / ๑๑๗
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รบ ๒๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงณัฐพร อรุณพูนทวี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงดรัลพร หนูนวล

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงปฏิญญา เรืองโรจนพร

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงปริยากร กองแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงปณฑิกา ผลลาภ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงปารวีร์ สวาทห้อง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงพนิตา บำรุงชน

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร สะนะพันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงภรณภัส กันณะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายภูธเรศ สังข์มีน้อย

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายยศภัทร ปนิชิจิวาสันต์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงยศวดี หุ้นเจริญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงศศิวิมล บุหลัน

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงศิศิรากร ณ บางช้าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายอริย์ธัช สมประดิษฐ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงอาทิตยา มากนาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายเฉลิมราชย์ อาจธัญกรณ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงกนกรักษ์ ตันตระกูล

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงกมลชนก นุรัญชา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงจิดาภา หยู

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงชญานิษฐ์ เดชะปญญา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีสุวรรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงฐิติพร เจริญสุข

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผ่องภิรมย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงณัฏฐนิกานต์ สุวรรณศร

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายดนัทธ์ นพรุจชโนดม

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงธนัสถา เปรมศิริ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงธนิดา เอียมสอาด

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงธันญามัย นิมนวล

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายนพณัฐ ปูเมือง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงนฤภร ประชุมพวก

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงบุญรักษา ภิรมย์แก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๕๗ เด็กหญิงประกายทิพย์
เอียมแดง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงพรลภัส ศรีเคลือบ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงพสุนิต เกษตรมีชัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒ / ๑๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี สุทธิรักษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชืนฉำ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงพิมพ์สุจี ทองสีจัด

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายภคพล คณารักสมบัติ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงภัคจิรา ภัทรโชคชัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สายยศ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายภีษมะ องอาจ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายรัชพล ติดญาติ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงรัตน์สุดา ก้านเหลือง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงวริศา ทองอินทร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงศศิธร วิรัชดิฐ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

ลูกบัว
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงสุพพัตรา ยุทธนาวี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงหทัยรัตน์ รอบจังหวัด

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงหทัยวรัญญ์ ดวงสุวรรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงอภิฤฎี อินทร์เผือก

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงเบ็ญญา สุทธิโรจน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๗๗
นายจิรวัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๗๘
นายจักรพงศ์ คนงาม ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๗๙
นายวสันต์ พุ่มบาน ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๘๐
นายวรุตม์ ไชยมงคล ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๘๑
นายสุรีรพงศ์ เจนวีระนนท์ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๘๒
นายสมชาติ ฉันทนาวรรณ์ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๘๓
นายวรพจน์

อร่ามสิริพรไพศาล
๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๘๔
นายโซทาย คนต่างด้าว ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๘๕
นายพีรพล แก้วมณี ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๘๖
นายบุญช่วย ลาภูตะมะ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๘๗
นายสมเกียรติ

์

เทียมแย้ม ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๘๘
นายวัชรชัย ไหมเพชร ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๘๙
นายสมคิด ศรีภุมมา ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๙๐
นายคมสันต์ ปนป ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๙๑
นายสว่าง เสือพยัคฆ์ ๐/๐/๒๕๐๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๙๒
นายไวพจน์ ใบแสง ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๙๓
นายศุภศิลป พิมพ์ศิริ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๙๔
นายอนุชา แก่นแก้ว ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๓ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๗๙๕
นายวิชิต เกตณารายณ์ ๐/๐/๒๕๑๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๙๖
นายปญญา หมวดเชียงคะ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๙๗
นายมณฑล สังข์ศีรี ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๙๘
นายอภิชิต อินล้วน ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๗๙๙
นายศุภมร ฉินะสถิน ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๐๐
นายกนกวิทย์ ครุฑดำ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๐๑
นายวิรัตน์ หมอยาดี ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๐๒
นายกฤษฎา ศรพรหม ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๐๓
นายปญญา เนียมเตียง ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๐๔
นายสมชาย ไชยเจริญ ๐/๐/๒๕๐๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๐๕
นายอนุวัฒน์ จีนเจริญ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๐๖
นายอรรถพล ทองสว่าง ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๐๗
นายรุ่งทิวา เปยมเพ็ง ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๐๘
นายนิรวิทธ์ วรพุทธ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๐๙
นายดนุพล ดวงสาย ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๑๐
นายศิวดล จินดากูลย์ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๑๑
นายวัชนนท์ วัฒนพรหม ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๑๒
นายปยะ สังข์เฉลา ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๑๓
นายยุทธการ อินทร์คล้าย ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๑๔
นายอนุชิต แซ่ลิม

้

๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๑๕
นายมี นิลห้อย ๐/๐/๒๕๐๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๑๖
นายธนากร กำเนิด ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๑๗
นายสมบูรณ์ จันทมาลี ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๑๘
นายดนัย เกลียงแท้

้

๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๑๙
นายชนชาย ธงเพ็ง ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๒๐
นายภรันยู สารพานิช ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๒๑
นายธนาวุฒิ คำมงคุณ ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๒๒
นายธนภณ บริกรมบดีสร ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๒๓
นายอำพล สิงห์สุข ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๒๔
นายถาวร ลิมประเสริฐ

้

๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๒๕
นายสมศักดิ

์

บุญรอด ๐/๐/๒๕๑๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๒๖
นายขวัญชัย นิลอร่าม ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๒๗
นายเอกพล ฮันประเสริฐ

้

๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๒๘
นายกรพล แสงสุริยา ๐/๐/๒๕๑๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๒๙
นายวิญญา ศรีสุข ๐/๐/๒๕๐๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๔ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๘๓๐
นายสาน ดอนพรมมะ ๐/๐/๒๕๐๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๓๑
นายพลอย บุญมานะกิจ ๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๓๒
นายสายชล กระต่ายทอง ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๓๓
นายแมน รุ่งเรือง ๐/๐/๒๕๑๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๓๔
นายอภิเดช อินพราม ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๓๕
นายมนตรี ศรีทองเอียม

่

๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๓๖
นายศราวุฒิ แฝกหอม ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๓๗
นายยอดรัก ทองน้อย ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๓๘
นายศรัณย์ พราหมณี ๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๓๙
นายสมพร จันทร์เรือง ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๔๐
นายสายชล คอนสลัด ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๔๑
นายประจักร์ เหมือนจินดา ๐/๐/๒๕๐๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๔๒
นายสิน เทืองผล ๐/๐/๒๕๐๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๔๓
นายสรวิศ กิตติพงศ์ธนกิจ ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๔๔
นายศุภกร สุทธิรัตน์ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๔๕
นายสุวิชา เพชรนิล ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๔๖
นายโกวิทย์ กฤษณะเศรณีย์ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๔๗
นายภักพงศ์ เจริญพร ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๔๘
นายณรงค์ เอกฉัตร ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๔๙
นายอานนท์ ปองสุ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๕๐
นายรุ่งเรือง จันทะเมนชัย ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๕๑
นายสมพร ไชยสงเคราะห์ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๕๒
นายสุรศักดิ

์

คงมัน

่

๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๕๓
นายศุภชัย สว่างงาม ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๕๔
นายสุรศักดิ

์

ทรัพย์สิน ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๕๕
นายยรรยง พรมเนตร์ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๕๖
นายวิเชษฐ์ บุญโต ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๕๗
นายปรีชา แจ่มแจ้ง ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๕๘
นายไพฑูรย์ แก้วเขียว ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๕๙
นายสุรเชษฐ์ จันทร์เจริญ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๖๐
นายเก่ง แซ่ลิม

้

๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๖๑
นางโกสุม เภารัศมี ๐/๐/๒๔๙๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๖๒
นางวาสนา จำปานิล ๐/๐/๒๕๐๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๖๓
นางนงเยาว์ ยืนยง ๐/๐/๒๕๐๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๖๔
นางสุภัตรา แน่วแน่ ๐/๐/๒๕๐๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕ / ๑๑๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๘๖๕
นางมะลิ พุ่มไสว ๐/๐/๒๕๐๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๖๖
นางจันทร์เพ็ญ แก้วคงพัน ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๖๗
นางสมจิตร โกฎิละออง ๐/๐/๒๕๑๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๖๘
นางสาวบุญเรือน มะลิชัง ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๖๙
นางสาวยุวดี อึงอาภรณ์

้

๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๗๐
นางสาวกรรณิการ์ จันทร์หอม ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๗๑
นางสาวทัศนีย์ กิติชัยวงศ์ ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๗๒
นางสาวนิรชา พวงชุ่มชืน

่

๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๗๓
นางสาวสุดใจ มีนาพระ ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๗๔
นางสาวดวงใจ เครือกันทา ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๗๕
นางสาววาริน คงนิยม ๐/๐/๒๕๒๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๗๖
นางสาวมาลี ซอคลองตัน ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๗๗
นางสาววรรณชนก วงษ์บุญตรี ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๗๘
นางสาวศุภลักษณ์ เทพจันทร์ ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๗๙
นางสาวดาว มนูวิจารณ์ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๘๐
นางสาวจริยา โพธิไคล ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๘๑
นางสาวสุภาพร สุวรรณมาลี ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๘๒
นางสาวเจนนิษา จิระเวช ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๘๓
นางสาวนันทิยา สุขยศ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๘๔
นางวิชิราภรณ์ ห่อละเอียด ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๘๕
นางสาวปฏิมา ใบเนียม ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๘๖
นางสาวจันทร์แรม ชมปราถ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๘๗
นางสาวโสภี เสือเฒ่า ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๘๘
นางสาวจิตรดา ดาวิจิตร ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๘๙
นางสาวธนัชชา จงประสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๙๐
นางสาววิไลวัลย์ ไชยคุณ ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๙๑
นางสาวธัญชนก ท่าฉลาด ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๙๒
นางสาวกฤษณา ทองเสือ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๙๓
นางสาวดวงเดือน จีนสุกแสง ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๙๔
นางสาวณริศรา ชัยงาม ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๙๕
นางสาวกาญจนา รอดภัย ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๙๖
นางสาวศิริพร พรมประสิทธิ

์

๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๙๗
นางสาวอังคณา เปยชาติ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๙๘
นางสาวนิตยา แซ่เฮ้า ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๘๙๙
นางสาวอรพิน เทียมคำ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๙๐๐
นางสาวปาริฉัตร เสมสุข ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๐๑
นางสาวปาริชาติ ชอุ่มวงศ์ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๐๒
นางสาวหนึงฤทัย

่

นวมอารีย์ ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๐๓
นางสาวรัตนตรีวงศ์ ภู่ระหงษ์ ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๐๔
นางสาวอุษา รอดเทไภย ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๐๕
นางสาวสาวิตรี แก้วหะ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๐๖
นางสาวศจี เนียมบรรธุ ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๐๗
นางสาวนิตยา ทรัพย์ประเสริฐ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๐๘
นางสาวจารุวรรณ วงค์สนิท ๐/๐/๒๕๓๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๐๙
นางสาวศิริอร ผุดผ่อง ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๑๐
นางสาวสร้อยทอง เชียงกา ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๑๑
นางสาวเพ็ญจันทร์ บุหรัน ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๑๒
นางสาวศิริลักษณ์ ทรัพย์สิน ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๑๓
นางสาวอรญา เดชชญานันท์ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๑๔
นางสาวจณิสสตา ปนแก้ว ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๑๕
นางสาวหนึงฤทัย

่

ศักดิเอียม

์

๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๑๖
นางสาวนุกูล สอยดาว ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๑๗
นางสาวจุฬาลักษณ์ พลายละหาร ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๑๘
นางสาวชัญญาภัค ฉายแก้วธนดล ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๑๙
นางสาวเกษศิริ เอียมสะอาด

่

๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๒๐
นางสาวณิชา แก้วสะอาด ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๒๑
นางสาววันเพ็ญ รืนเริง

่

๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๒๒
นางสาวธิวารัตน์ แย้มเกษร ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๒๓
นางสาวภัทรพร โพธิเงิน

์

๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๒๔
นางสาวกานดา เหมมาลี ๐/๐/๒๕๓๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๒๕
นางดนตรี ลิมเทียมรัตน์

้

๐/๐/๒๕๐๗ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๒๖
นางทัศนีย์ พึงเจริญสกุล

่

๐/๐/๒๔๙๖ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๒๗
นางสาววารินทร์ ควรพึง

่

๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๒๘
นางสาวชิษณุชา เอียมจริง

่

๐/๐/๒๕๑๐ เรือนจำกลางราชบุรี มหาธาตุ  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายทนงศักดิ

์

พามี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงปรียาพร ชมติวัง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๓๑
นางสาวอนงค์ แสงแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายกฤษฎา หอมนำคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงจุฑามาศ แดงชาติแท้

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงนพวรรณ เสียงเพราะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๗ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงพลอยชมพู งามยิงยวด

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงพัณณิตา แก้วมะลัง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงรัตติกาล มูลคำแสน

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงอธิมา คำริน

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงอภิสรา เกษรบุบผา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงอรสา เสงียมตน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงชุติมา หมอนิล

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงพันธิตรา ยวงแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ ม่วงโมรา

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงรุ่งไพลิน สินชัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงดวง บัวคำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญเงิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงยุดารัตน์ ดีแจ่ม

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงธนัชพร อินทร์ภิรมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ วัดหนองแช่เสา  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยศศักดิศรี

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายปยวัฒน์ มีที

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๕๑
เด็กชายพฤหัส งามอักษร

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายพีรัชชัย บำเรอจิตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายปรเมษฐ์ เนียมวรนุช

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายมงคลชัย แก้วพลอย

๒๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงกาญจนพร ทรงสนามทิพย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงณัฐนิชา รอดเรือง

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงธัญมน สุขเสงียม

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงพิรญาณ์ ละออเอียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงเพลินพิศ วงษ์รส

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ สร้อยเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงอรจิรา เสียงเสนาะ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มิงอารีวานิชกุล

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงลักษมี ทิศาวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายชัชวาล ปุจฉาการณ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงกันติชา พรานพนัส

๑๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงพิชญา เพ็ชรจารนัย

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๖๗
เด็กหญิงวิภาวรรณ เจียมสุภา

๒๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงมลุลี โตชาติ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๖๙
นางสาวศิวพร ชังสัจจา

๒๕/๐๔/๒๕๒๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๘ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๐๙๗๐
นางสาวเจริญใจ อ่วมเจริญ

๐๖/๐๓/๒๕๒๖
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายธนชาติ จันทร์หอม

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายธราธิป ธรรมลังกา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายจิราธิป สุรินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงปภัสวรรณ พันธะชาติ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงฐิติมา เชาวน์สมบูรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงประภัสสร เฟองฟู

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงศิลาพร แฉล้มนงนุช

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงสายไหม ตรีเพ็ชร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงอภิชญา ชิงชัยชัยชนะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงเกสรี ยางเดิม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงชลิตา ศึกสงคราม

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงดาราวรรณ พลจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงพรนภา เอียมกิจ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงพรพิมล คงโสม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงมิงกมล

่

เยือทองเทศ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงณัฐรุจา พันธ์วงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงเมธาสิทธิ

์

บัวแดง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงนันทิชา คุ่ยต่วน

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงจิรารัตน์ เวชการ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ราชสิงขร  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงนัดดา เกษรมาลา

๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงบุษบา งามอักษร

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายรัชชานนท์ สุวรรณ์วงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงณัฐชา นพกุล

๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงดาริน ทองคำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงนฤมล สุขสวัสดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ น้อยคง

๑๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายบูรพา คล้ายสุริวงศ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายพงษ์ไพร แสงไกร

๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายยุทธพิชัย ขจีจิตร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ใจชืนดี

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงลูกนำ นำนวน

๑๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คลำสกุล

๑๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายจักรพัทธ เจียมสุภา

๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายชัชวาลย์ ภูฆัง

๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๙ / ๑๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงชุติมา แก้วงาม

๒๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงดรินทร แตงนิมงาม

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายนวพล หิรัญพฤกษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายพีรพล ทองน้อย

๒๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงณิชา รสชุ่ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายอิสรา หมืนผดุง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๑๑
นางวิภาวรรณ์ สุระพันธ์

๒๔/๑๐/๒๕๐๗ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายกรด หมอทรัพย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายกฤษฏา พานตรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงจิราพร ไสลสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงปณิดา วงษ์สีดา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๑๖
เด็กชายพจนวงศ์ ดึกภุมรินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงพาฝน เปยะภิรมย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายมงคล ใจรัมย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงลลนา สวัสดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ทรงกฤษ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงสุวิมล วงศ์สุรเศรษฐ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงเบญญา ศาสตร์สมบูรณ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงปรียาภรณ์ งามขุนทด

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงรุ่งตะวัน สุวรรณมาลี

๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงวรัญญา คลำประเสริฐ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ อุ่นภักดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงสุนันทา เขียววิลัย

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงกาญจณี นาสวน

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายปวเรศ โกมลหิรัญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงหฤทัย ศรีนวล

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงอนงค์ พวงคาร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๕๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงกนกพร หีบทองธัญโรจน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงกนกวรรณ หาโล๊ะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายขจรศักดิ

์

ใจสมบูรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายขันติชัย พวงท้าว

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายจิรภัทร ผลทวีทรัพย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงจิระนันท์ ศรีษะโคตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายจีรนนท์ ช่างทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงชนนิกานต์ บัวดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๐ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงชนาพร เอียมอาจ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงชนาพรรณ เอียมอาจ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายชลนที เสือเดช

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายณัฐดนัย บัวดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กชายณัฐพงศ์ วงษ์ซือ

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายณัฐวิทย์ เกตุหอม

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายณัฐิวุฒิ นารีโชค

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงณิชนันทน์ พันภักดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายธนพล กลันเกลียง

่ ้

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายธนวัฒน์ พรมฟา

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายธนวิทย์ จิตเลิศ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงธนิพร แววอาราม

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายธนโชติ ทองสือ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงธัญจิรา น้อยเนตร

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงธัญชนก เยียระยงค์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์ อัธยาศัย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายธัญเทพ ฤกษ์งาม

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงธีรพร จันทา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้วเพชร
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงนริชา นงลักษณ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายนรเศรษฐ์ มาตรา

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงนิภาพร คุ้มเกษม

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงบัว วันร่า

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายปฏิพัทธ์ แสงชุ่ม

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงปทิตตา พิรุณดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงปารณีย์ สมงาม

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายพงศกร เสือเฒ่า

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงพัชร์สิชา เลิศธนอภิวงศ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายพิภัคพล บุตรนำเพชร

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายภมร แก้วคำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงภาวินี บุญช่วย

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายภูริภัทร์ ยอดยิง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายมณเฑียร จินดาขันธุ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงรสสุคนธ์ พันธ์ฟก

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายรัชนาท สร้อยสังวาลย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๑ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงวนิดา ศรีสุข

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงวรรณิดา ขวัญตา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงวรวรรณ ศรีสุวรรณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายวรัญู คุณฮวย

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายวรายุทธ รอบจังหวัด

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายวัฒนพัฒน์ มีคติธรรม

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงวิภาวดี แก้วคำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายศรัณย์ ฤทธิเดช

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายศราวุฒิ ศรีผ่องใส

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เสาพรม

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ เกตุเต็ม

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงสมฤดี สรรเสริญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงสิดาพร แจ่มจำรัส

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงสิริวิมล มากสินธ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงสุรีย์วรรณ มะลิดอกไม้

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงอภิชญา โก้เครือ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงโชติกา ม่วงงาม

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงกัลยา สุราภา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงคติยา หมวดสรทิพย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงจีรนันท์ สุขสมบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายจุลจักร แม่นแท้

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายชัยวัฒน์ มหาจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงณัจยา บุญหลง

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๙๘
เด็กชายณัฐนันท์ อินจะสร

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายณัฐพงษ์ คชพันธ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายตะวัน ยอดยิง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงธนภัทร แผ้วงาม

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงนิชาภา ดำกิจ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงมณีพรรณ ดึกภุมรินทร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงสร้อยทอง สุดสาย

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงสิริกัญญา พยัพตรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงสุภานัน สีสุกดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา อินทรสรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงลักษณาลี ร่มโพธิเย็น

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงอรอนงค์ สดชืน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๒ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงภัคจิรา มันคง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงดวงใจ เทียมโคกกรวด
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญเพ็ญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายชานนท์ อินโต

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงอารยา ทองมีสี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายจตุพร สัมพัทธ์ตระกูล
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงนพวรรณ แย้มขยาย
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายนันทกร เสนางาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงพรไพลิน แซ่โค้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายวสันต์ บุญเรือน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงวาสนา ทองมีสี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงวิชญาดา หุ่นเฮง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงกาญจนา แก้วงาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงนริสา ศิริบุญมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงพัชราภา แก้วก่อง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงฟา -
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงภัทรวรรณ นุสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ วงษา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายอภิเดช สุริวงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงอังคนา ใบแสง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงนงลักษณ์ โตรอด

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายปญญา ตรีพล
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงพันธิตรา ทับทิมทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงยลวารี ใบแสง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายวรรณชัย หงสกุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงวรรณพร ปกจัน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายวีรชัย ทองคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงศศิวิมล บึงไชย

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ อ่วมภมร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงณัชชา สักเอียม

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายกันตพงศ์ อุดมศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงปยวรรณ เต็งใช่สุน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา

วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงธัญชนก มาเทศ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ อาจยุทธ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

สุวรรณแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๓ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงจริยา บุญยวงค์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงชมพูนุช
หลายประเสริฐพร ๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงปานนภัส น้อยวิลัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงอนันญา พุ่มพฤกษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงอรวรรณ บุญดวง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๕๐
นางกชกร ขำทอง

๑๘/๐๙/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๕๑

นางสาวขนิษฐา บูรพาสถาพร
๐๒/๐๖/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงกฤติยา สนองค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงวรัญญา จินดาพงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายสายชล จันทโชติ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายธีรวัฒน์ แจ่มจำรัส
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงอรอุมา ทันตเวช
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงปนสุดา มะนะเวช
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงสุธิดา หมืนวิเศษ

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายเมธี แน่งน้อย
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงปรัชญา ตุลาการ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

วัดคุ้งกระถิน  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายกวี สายทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงชฎาพร จุ่นเจิม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงกฤษณา สุขสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงภาวิณี อินทนาคา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม

วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงอริศรา บุญลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม

วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายธีรดนย์ อบเชย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม

วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงณิชานาถ เครืองสาย

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงดาวฟา สายบัว
๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายธนัญชัย พูลละเอียด
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงวริศรา จันทร์สวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงศิริพร สีนวล
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงอัญชิษสา นาทันคิด
๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายเดชดนัย เจริญลาภทวี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงเอ ไม่มีนามสกุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สารณีย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงณิชากร พุ่มบางปา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายทิวากร ธูปเทียนทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายพนม ชมชืน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๗๙
เด็กหญิงพรรณสรณ์ ทองอินทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๔ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงมาริสา สีนวล

๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงสุธาวัลย์ จันทร์ทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายอชิตพล ดวงเพชร
๑๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายอนุภาพ อาจศึกรังษี
๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงอัจฉรา เฮงจินดา
๑๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงเจนจิรา เย็นดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงกุสุมา มณีอ่อน
๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงชุติมา บุญเดช

๑๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงฐิติพร นิยมทัศน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เปยศร

๒๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงณิชกานต์ วันเต็ม

๒๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายธราดล คูหาน้อย
๒๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงนวพร ชำนาญวิจิตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงนันทพร เครืองสาย

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายนิรวิทธ์ สิริแสงจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายปฎิภาณ สาลีโคตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๙๖

นางสาวปนัดดา ลีกิมฮุย

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายภานุพงค์ จุลมุสิทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีมงคล
๐๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายสหภาพ มันงาม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา แก้วนาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงปริญา ทองเปน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงสุวรา เทพเทศ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๐๓
เด็กชายจีระพัฒน์ ยังดำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอัมพวัน วัดอัมพวัน  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๐๔
นางสาวสมศรี -

๐๕/๐๕/๒๕๓๙ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๐๕
นายบุญเชิด จันทร์มณี

๐๓/๐๗/๒๕๐๔
เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๐๖
นายธนพัฒน์ อินทรแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๐๗
นายสิทธิศักดิ

์

แท่นนาค
๑๘/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๐๘
นายบริพัตร ปทมเบญจกุล

๒๖/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๐๙
นายธวัช อิมไพร

่

๑๙/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๑๐
นายสุรวิทย์ แจ่มจำรัส

๐๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๑๑

นายวรวุฒิ เทศเกตุ
๐๕/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๑๒

นายวีระศักดิ

์

เกตุสุวงษ์
๒๑/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๑๓

นายศราวุธ อ่วมลาภเอก
๒๙/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๑๔

นายสุขุม เชิดชีพ
๑๖/๐๕/๒๔๙๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๒๑๕

นายวีระพงษ์ กิจโสภี
๒๒/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๑๖

นายชัยณรงค์ ศรีระวี
๒๕/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๑๗

นายบัญฑิต ยอดมะลิ
๐๙/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๑๘

นายอุไร ศรศิลป
๓๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๑๙

นายวิโรจน์ พวงบุปผา
๑๑/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๒๐
นายแสงอนันท์ ทองถนอม

๐๓/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๒๑

นายสมโชค สุทธิวิริวรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๐๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๒๒

นายศรียนต์ การเก่ง
๐๔/๐๗/๒๕๐๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๒๓

นายวิเชียร มาประชุม
๑๔/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๒๔

นายนเรศ จิตรีขันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๒๕

นายสุรินทร์ ดำรงค์สถิตย์
๐๗/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๒๖

นายสมเกียรติ เพชรพิริยเลิศ
๒๗/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๒๗

นายกริช โพธีวัต
๒๘/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๒๘

นายธงชาติ ชนะศรี
๒๑/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๒๙

นายชัยวุฒิ สัตยกุล

๑๔/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๓๐
นายโกมนต์ เซียงฉิน

่

๑๖/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๓๑

นายสำรวย บุญลือ
๒๗/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๓๒

นายสาธร แสงแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๓๓

นายประโมกข์ สวัสดี
๐๒/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๓๔

นายอนันต์ รามศิริ
๐๙/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๓๕

นายบรรพต สมประเสริฐ
๒๖/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๓๖

นายจีระศักดิ

์

ฉัตรวรนิติ
๐๑/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๓๗

นายภานุวัฒน์ หมืนแก้ว

่

๑๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๓๘

นายเฉลิมพล ซุ่นไล้
๐๕/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๓๙

นายสมศักดิ

์

หอมหวล

๒๑/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๔๐
นายวสันต์ แก้วมณี

๐๘/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๔๑

นายสมุทร หยางยิง
๐๓/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๔๒

นายอัครเดช ระโหฐาน
๐๗/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๔๓

นายชัชชัย สาแช
๒๘/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๔๔

นายเจษฎา สามพันพ่วง
๑๖/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๔๕

นายไพโรจน์ แสงสว่าง
๑๙/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๔๖

นายเศกสรร สมแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๔๗

นายเอนก พงษ์ดี
๒๒/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๔๘

นายอดิศร ศรีสุข

๒๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๔๙

นายธีระศักดิ

์

สุวรรณภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๒๕๐
นายวรัญญ์ อึงแดง

่

๒๐/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๕๑

นายวีรพัฒน์ ค้ามีผล
๐๗/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๕๒

นายวิชัย แก้วสุวรรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๕๓

นายยุทธนา แก้วพฤกษ์
๐๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๕๔

นายวุฒิชัย มีเงิน

๑๗/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๕๕

นายสุรศักดิ

์

กุสุมสุทธิกุล
๑๗/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๕๖

นายธีระชัย สุวรรณสิงห์
๐๗/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๕๗

นายนที เยาวรัตน์
๑๕/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๕๘

นายศิริชัย เสือจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๕๙

นายศักดิดา

์

บางจาก
๐๙/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๖๐
นายสฤษฎ์ พันธุ์เหม

๐๕/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๖๑

นายศิขรินทร์ ฤกษ์ลัคนา
๒๘/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๖๒

นายจักรพงศ์ ขวัญพันธุ์งาม
๒๒/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๖๓

นายอาทิตย์ เสือขำ
๓๐/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๖๔

นายสุรเดช ศรศิลป
๑๑/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๖๕

นายดนัย หมวกมณี
๒๐/๐๓/๒๕๐๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๖๖

นายวุฒิพงษ์ เชือหงษ์แก้ว

้

๑๔/๐๓/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๖๗

นายสุพัฒน์ พิทักษ์คีรี

๑๙/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๖๘

นายปอม มณีสอดแสง
๑๔/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๖๙

นายพิเชษฐ เจียมเจริญ
๒๘/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๗๐
นายเพชร จันทร์หอม

๐๓/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๗๑

นายฉันทวิช ผดุงผล
๑๗/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๗๒

นายภูกิจ ปทพี
๐๗/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๗๓

นายประทาน ทรัพย์ปราช
๑๕/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๗๔

นายสุวิทย์ ทองลอย
๐๔/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๗๕

นายพัฒนา ทองสง
๑๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๗๖

นายกฤษกร อินทร์ไพร
๒๙/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๗๗

นายณรงค์ฤทธิ

์

ขันตยาภรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๗๘

นายอรรนพ กิมเห
๐๒/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๗๙

นายศรพล เทียนพจน์
๐๔/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๘๐
นายไพโรจน์ เงินบุคคล

๒๕/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๘๑

นายอภิรักษ์ ทิมพิทักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๘๒

นายพัฒนา สาลี

่

๐๙/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๘๓

นายศักรินทร์ สมเด็จ
๓๐/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๘๔

นายศักดินรินทร์

์

ผลาชีวะ

๒๘/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๗ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๒๘๕

นายเฉลิมพล ชัยอินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๘๖

นายจักรพันธ์ นารี
๑๘/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๘๗

นายกิตติศักดิ

์

สวัสดีดวง
๑๒/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๘๘

นายสัญญา วรวิวัฒน์
๐๒/๐๓/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๘๙

นายขวัญทูล จันทร์วงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๙๐
นายเดชา แย้มมา

๑๑/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๙๑

นายทรงพล หาญทะเล
๒๐/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๙๒

นายธนยศ นิติโชติ
๒๗/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๙๓

นายกัมปนาท ชาติเชยแดง
๐๓/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๙๔

นายเย้ง แซ่ย้าง ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๙๕

นายกรทักษ์ แซ่ห่วง
๐๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๙๖

นายประสิทธิ

์

ภู่สะอาด
๐๕/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๙๗

นายจีระศักดิ

์

คำสุข
๑๔/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๙๘

นายวีรยุทธ์ นิมนวล

่

๑๒/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๒๙๙

นายพิเชษฐ คงชาตรี
๒๐/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๐๐
นายไกรทอง ทองปน

๒๓/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงกรินทิพย์ เพ็งดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงคริษฐา ด้วงเดช

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กชายจิรพัส ฉิมพิบูลย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงจิรภิญญา สินนอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงจุฑามณี มันคง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงจุฑามาศ เสงียมพันธ์

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โพธิคำ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงชลิตา ลำเลิศ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงชวาลา ชมชืน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ โฆษเกรียงไกร

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายทิวทัศน์ กกฝาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายธนภัทร ชินบุตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายธนวิทย์ ทวีวงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายธนาธิป โรจนวิทยโอภาส
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงธัญญาเรศ จังพานิช
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ อติภาสวร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายธีร์ธวัช จันน้อย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายปฐมพร เหลืองวรารัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงปนัดดา ชันโลน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๘ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงปุณยาพร ใจดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายภูริพัฒน์ พุทธา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงมัลลิกา ศรีทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายรัฐฐการ ล้อประเสริฐ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายวีรภัทร บุตรดา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงสกลปภู ใจมุ่ง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงสดานันท์ เผดิมอรรถกิจ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงสุชาวดี ทอดศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงสุพรรณี ด่านปาน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายสุภรัตน์ ทองคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงสุรัตสวดี ยุวนวรรธนะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงอภิชญา ปานจับ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงอภิญญา สุดแท้
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงอัญธิชา มันมือเสือ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายอัศษฎา จันมะยม
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงอานันตยา อินทจิตต์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงโบตัน

๋

แก้วรอด
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงไพรวรา แสงสว่าง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายกณิศ แก้วทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เซียงฉิน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงกนกอร เกตุแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงกรชนก สุขหาญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงกรวรรณ ใจหวัง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายกรีนชัย พรหมมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายกฤษกร อุนชุโร
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงกัญจนพร หลวงแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๔๖
เด็กหญิงกานต์นิชชา ณ ลำปาง

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายการุณย์ พิภูษณะเดช
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ดลโสภณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เปยชาติ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงกุสุมา ทิมคล้าย

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายคีตภัทร ธัญเดโช
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายจิรวัฒน์ พวงมาลี
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายจิรายุ เจริญธรรม
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายจิรเดช แพงแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๙ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายจีรยุทธ บัวทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงชนินาถ โพธิงาม

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงชาริณี แสงแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงชาลิสา มีล้อม
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายชินดนัย คล้ายแดง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงชุติมณฑน์ บุญหล่อ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงชุติมา พะณะงาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงญดาพร วงษ์อุตสาห์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายญาณวุฒิ นนทสิริกุล
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงญาณัชชา อินทรา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงญาดา จิรวัฒน์สกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายฐนกร ฮวดโสภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงณัชชา แก้วจารนัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา นอบน้อม
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา รัตนกิจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงณัฐฐาพร บัวแพง

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ทุ่งวชิรกุล
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายณัฐพล นาคนาคา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายณัฐวัตร รอบคอบ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงณิชนันท์ สร้อยแสง
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงณิชาพัฒน์ ศรีวิเชียร
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายทศภูมิ
เตชะประเสริฐศิลป ๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายทองเกือกูล

้

เชิดชีวศาสตร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงทิพย์วรรณ พิลาจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงทิพวัลย์ ปลาทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายธงชัย กล่อมพุ่ม

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายธนกร ธรรมจง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงธนกร มิงคำ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายธนบดี โชติกเสถียร
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงธนพร ชมโลก
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ ยิสารคุณ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงธนัชชา สุนทรสารทูล
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงธนัชธิดา ศรีวิเชียร
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงธนัชพร ปล้องสวย
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงธมลวรรณ งามขำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๐ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงธัญชนก สมศักดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายธาดา พินชาย
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายธารนรินทร์ มหามิตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงธิฌาภา จันทร์ที
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงธิดา สังฆมณี
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงธิติรัตน์ เรืองศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายธีรภัทร แพ่งศิริ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายนพรุจ จิรพัฒน์พรกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงนภสร จันทร์ตรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงนภัสสร อิงสุวรรณวิจิตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายนรินทร์ ศรีมังกร

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงนริศรา จันเจริญยศ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงนริศรา ศรีศักดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายนะโม วรรณสิทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ต่วนเครือ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงนำทิพย์ บุญจันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงนำฝน สมนาม

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ทวีพงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายปฏิภาณ สารพล

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๐๙
เด็กหญิงประภัสสร เชิสภู

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงปวริศา ทวีพิตรพิบูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงปยฉัตร เทศสวัสดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายปยพงษ์ เทียมจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายปุณยวัจน์ เรืองสิริวโรดม
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงผกามาศ มิงขวัญ

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายพงศธร อธิคมสวัสดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายพงศมิทธิ

์

กิตติคุณพงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงพนัชกร ยับสุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงพรชิตา โพธิชืน

์ ่

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายพรวิทย์ พ่อค้า
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายพลพิสิษฐ์ ชัยอนันต์วงค์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายพัชรพล แก้วริพร
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เคนหล้า
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงพัชรี ศรีราจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงพิจิตรา คุ้มครอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๑ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ อินทรปญญา
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงภัคจิรา พุฒแตง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงภัคจิรา ภูผาลา
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงภัทรดา คมกล้า
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายภัทรวินท์ คำชืน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงภัทรินทร์ สุปนะ

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงภาณุมาส เหลาโชติ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงภาวิตา สินทวีสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายมงคลพัฒน์ เกาสังข์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายมณฑล ทองเขียว
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงมุจรินทร์ สัมฤทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายรชต คนรำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายรณัชย์ ทนเถือน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ วงค์เจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายวงศกร ชินวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงวงเดือน บุญช่วย

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายวชิรพล บุนนาค
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายวชิรวิทย์ นำใจสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงวนิดา รวีโชติชัชวาลย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงวรัญญา เบ็ญจมาศ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงวรัญญา เสาธง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงวรัญรัตน์ เจริญอภิศักดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงวรินทร จงรักแสง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงวริศรา พุทธา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงวริษฐา รัตนากร
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงวศินี วิภาสธวัช

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายวัชรชัย จ้อยเจริญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายวันชนะ ชัวเอ้

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงวิภาดา ลิเครือ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงวิลาสินี อิมอุรา

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงวิศริณ เอียมสอาด

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายวิศรุต โพธิเงิน

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงวีรวรรณ เดชสาร
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงศศินิภา พรมศาล
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญวรณะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๒ / ๑๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงศิริพร โพธิรักษา

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงศิริวรรณ พันทะสา
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงศิวนาถ นพคุณ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายศุภกร สุขดิบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายศุภชีพ ทองแสง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงสรวีย์ ภู่เปลียน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายสรศักดิ

์

ชวนวิริยะฉันท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายสหรัฐ ดาผา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายสิปปภาส ตันเจริญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายสิรภพ แสนสุริวงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายสิรวิชญ์ พุ่มสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ สุวรรณกูฏ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงสุธินันท์ สุดเขียว
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายสุธินันท์ เซ้งเครือ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงสุธินี สุมากิจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ชืนอารมย์

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงสุรัสวดี อตินาถกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายสุรเกียรติ

์

สุขหอม
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ยังวัดหลวง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๗๙
เด็กชายอนวัชภพธร ดาวสุก

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงอภิชญา ทัศมาลี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงอภิชญา เจริญผล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงอภิญญา พรมทา
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงอภิญญา แดงงบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงอภิสรา อินทร์ทรง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปญญาใจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงอริสรา โพธิเย็น

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงอริสา แก้วสะอาด
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงอลิษา จิตร์เจริญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายอวิรุทธ์ ตังวงค์

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายอัครชัย เชยงาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงอาทิตยา หงษ์สาวดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงอาภานุช สุจริต
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายอิทธิพัทธ์ กองรามัญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๙๔
เด็กหญิงอินทัชภรณ์ มะยม

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๓ / ๑๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ ดีสุพจน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงเกษศิณี อยู่ยงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายเจษฎา อ่อนแช่ม
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายเจษฎา แก้วกอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายเพ็ญเพชร ศิลปสอน

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายเรืองฤทธิ

์

สวนนพคุณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายโสภณ พัดลม

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงกชกร พุฒเครือ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ เสมแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายกฤษดา พันธ์เพ็ง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เณรแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงกิตติมา ดารา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงกุลจิรา ศิริสวัสดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงกุลธิดา บัวลำเลิศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงขัตติยา สุธาพจน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กชายคณาธิป แจ้งนิล

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายคเณศร์ ชัยณรงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงจลิสตา ศรีเจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายจิรนนท์ มณี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายจิรพัฒน์ มุกดา
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายจิรภัทร ยศศักดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงจิรัฐฐา อายะนะบุตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วจีน
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงจุฬาภรณ์ รักชือ

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทุมซะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อายะนะบุตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงชญาดา ระวังงาน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ พุทธา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายชนะภัย ริวกุล

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายชยากร มันคง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงฐาติยากร เผือกหนู
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงณัชชา กิตติภัทรนันท์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญนพ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา อยู่ยงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงณัฐคณิศร์ บัวจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๔ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงณัฐชา สมยาประเสริฐ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายณัฐพนธ์ โปร่งจิตต์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงณัฐรุจา สุวรรณประเสริฐ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายธนพงษ์ กรรณแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงธันย์ชนก เสืองาม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงธีรดา ท่าขนุน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายธเนศ บัวผัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายนิติภูมิ สารพัตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงนำฝน มามี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายปฏิภาณ กุนา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงปนัดดา เนตรพรม

๒๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงปภิไชยา โพธิเย็น

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงปยะนันท์ เต็กสุวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายพงศธร อ่อนแช่ม
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายพัชรพล ซุ่มทรัพย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงพัชรา มาคล้าย
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงพัชราพร สนครำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญฉิม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงพัฐสุดา สิทธิวิไล
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงพันพิสสา รงค์ทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงพิยดา หงษ์ทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงพิราวรรณ สุสี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงพิสุทธินี ญาติคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายพิเชษฐ์ บุตรทยักษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงภัณฑิรา สิงห์รักษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายภัทรพงษ์ กรวยเนียม
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายภัทรพล ท้าวบุตรา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายภัทรภณ จันทร์เจริญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายภาคภูมิ ถินคำบง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายภาณุพงศ์ สระไพร
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายมงคลชัย เหมสี

๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๖๑
เด็กหญิงมณฑกาทิพย์

อ่วมสอาด
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงมาริษา นพคุณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงมุฑิตา สนครำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงมุทิตา แก้วอร่าม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๕ / ๑๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงมุนินทร์ ปยะอรุณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายยศศักดิ

์

เขียวสมัคร
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงรักษิณา กำเหนิดดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายรังสรรค์ ศรีคงคา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงฐิตาภา นิลเพชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงลักษิกา ตุ่มทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงวณิชชา หอมมาก
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายวรธน ตึกดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงวรรณณิภา แซ่อัง

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงวรรณษา คุ้มโหมด
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงวรรณิดา ทองแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงวรฤทัย ฤทธิรงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงวรากร กมหงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ใจซือ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงวสุกาญจน์ คงคล้าย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงวันนิษา ษาวงศ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงวันใส เจริญสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงวาสนา พงษ์พันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงวิชุดา สุขเกิด
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงวิภารดี ภัทรชัยนิมิต
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ กระเครือ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายวิศิษฎ์ ธรรมลังกา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ โหมดแจ่ม
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงศตพร คลาร์ก
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายศรัทธา แก้วมณี
๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงศศิประภา เกิดสุข

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายศิริพงศ์ พุทธรักษา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายศุภวิชญ์ เซียงใช่

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงสกุณี ฟกแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายสมัคร ชูแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายสวราชณ์ หินอ่อน
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงสาวิตรี แสวงทรัพย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายสิริชัย ศรีวิลัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงสิริรักษ์ วงษ์อัยรา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายสุทธิรักษ์ แย้มพยนต์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงสุนันทา สุกดิบ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงสุปาณี จินดา

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายสุพัตร์ รู้ประมาณ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงสุวิมล อินไธสง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงสโรชา เข็มเพชร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงหรรษพร ปกษา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๐๖
เด็กชายอดิเทพ นิสสัยดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๐๗
เด็กชายอนวัช พันจุ้ย

๒๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายอนุชิต ดีเลิศ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายอนุวัต คล่องแคล่ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายอนุวัต เทียงตรง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายอนุวัติ ฤกษ์ทวีสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายอภิรักษ์ พุทถาวร
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายอภิรัตน์ เหมัง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงอรอุมา จักขุจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงอริสา เหมัง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงอศัลยา ต่วนเครือ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงอังคณา วันวอน
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงอัจฉรียา ทองมาก

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงอาลิษา ลีสุข

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงอุษณีย์ ธรรมประกอบ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงอุษา ไชยเพ็ง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงเกศรา ทองทา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงเขมิกา ศาลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายเนติธร สุวรรณประเสริฐ
๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายเนติธรรม นวลมัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงเปรมนีย์ ชินเวศน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๒๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สันทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายเอกธนพล มันคง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงแพรวา นุชลี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงโชติกา ทวีถิรโชติ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงไอรดา ท่าผา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายกฤต แม้นจิตร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายกฤษณุศร แน่งน้อย
๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายกฤษณ์ รัฐศิลปโภคิน
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๗ / ๑๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายกันตพัฒน์ มากมูล
๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายกิตติธัช ช้อยเครือ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายกิตติธัช ลานำคำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงขนิษฐา แก้วสวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงจันทมณี จิตราษฏร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงจันทรา เอกตาแสง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายจาตุรงค์ ตัสสะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงจารุพร แซ่อือ

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงจิดาภา ชืนเครือ

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงจินตนา โชสูงเนิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์จิโน
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายจิระวัฒน์ หมวกเมือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงจิรัฐติกาล เหมือนละมัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงจีรนันท์ เนตรสน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงจุไรรัตน์ แย้มพ่วง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงชลณิชา จันทร์ขำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายชัชชวาล ดรุณบุณฑริก
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายชัยณรงค์ แซ่ลิม

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ไทยประสงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงณัฐนรี ชัยสิทธิดำรง

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายณัฐพล กันนะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายณัฐภัทร เนียมนนท์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงณัฐวดี บัวระหงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อรกูล
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงดลพร แก้วเวียง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายทศพร เทียมเจริญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา วาดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายธนณัฏฐ์ เอกจีน
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงธนธรณ์ นิโกรธา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายธนากร สีแสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงธนาพร นารี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงธัญจิรา ผูกสิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายนครินทร์ นุชเครือ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงนริศรา โกสุม
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายนันทวุฒิ สร้อยทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๘ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงบัณฑิตา คำกองแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงบุษณีย์ วรประเสริฐ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงปลืมจิตร์

้

ฤทธิเปยม

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๗๓
เด็กหญิงปทมาวรรณ ด่านกิตติ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงปานัดดา อุตมูล
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายปารมา ปานมา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงปาริชาติ เพ่งผล
๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงพนิดา ศรีพุมมา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายพรชัย รักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงพรรทิพภา คล้ายสิงห์โต
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายพิชิต แซ่ลิม

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายพีรณัฐ นิลสอน
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงพุดตาน รุ่งเรือง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงฟาใส สุคนธ์เขต
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายภวัต สำแดงเดช

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงภัทรทัศน์ มียอด
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายภัสการ โพธิทอง

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงภาวิดา สระทองอ้อย
๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงมณภัทร วิจิตรกูล
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๘๙
เด็กหญิงรัตนกาญจน์ เพชรสน

๒๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงรุ่งอรุณ จากมาพลับ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงรุ้งตะวัน เกิดเครือ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายวรากร ขันติกาล
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายวรุตม์ ตะวันขึน

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายวรเมธ มุสิกพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงวันวิษา เอียมละออ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงวันวิสา ผลอุดม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงวารุณี มาตย์นอก
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายวิสิษฎ์ ศรีสว่าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ศรีทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงศิรภัสสร ชินอักษร

๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๐๑
เด็กชายสรศักดิ

์

เณรศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายสุกฤษฎ์ แซ่ลี

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงสุชาวลี อ่อนสนิท

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงสุนิสา ผมหอม

๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๙ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงสุภัทรา แดงไสว

๒๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงสุรัชนา แคนมัน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายสุรเดช บุญส่ง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงสุวนันท์ เสลาคุณ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญเรือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๑๐
เด็กชายอดิเทพ สมเสือ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายอติพล บุญอินทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายอภิเดช ดอนคำพา
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายอรรถพล เรืองอยู่
๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงอรสา แสงโชติ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงอลิษา อ้นแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายอัษฎาวุธ จุลปาน
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายเรวัตร มิงคำ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงแพรวา ศรีลาจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายไชยวัฒน์ รอดผล
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงกชกร สนครำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายกฤษณะ ทองค้า
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงชุติมณฑน์ คชสิทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงธันยาภรณ์ บุญนพ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงระวี
๒๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงธิติมา ศรีวิชัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายปฏิมากร สอนพรหม
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงผกามาศ สุวรรณมาลี
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงพจนินท์ ศรีราจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงพิกุลแก้ว จิวคล้าย

๋

๒๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายพิชิตชัย กันขำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงมนฤดี จงเจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงวจี ทรงแสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงวรรณรดา เกิดเปลียน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายสราวุธ พูนผล
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๓๕

นางสาวสุทธิปภา สมสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายสุทัศน์ จงทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงสโรชา ทัพภูธร
๐๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงอาทิตญา สมงาม
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงเพชรา เจริญแนว
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๐ / ๑๑๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๗๔๐
นางสาวจีราพร เหมือนซัน

๑๗/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๔๑

นางสาวชุดาภรณ์ เมืองซอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๔๒

นางสาวชุดามาส วันเพ็ญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๔๓

นายณัฐพล แซ่จิว
๑๘/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๔๔

นายณัฐวุฒิ ปานอำพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๔๕

นางสาวธัญญารัตน์ หอมสุด
๒๘/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๔๖

นายนราธิป จันทร์ศรีทา
๒๖/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๔๗

นางสาวนันธิยา สมศักดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๔๘

นางสาวนิศารัตน์ อุบล
๐๘/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๔๙

นางสาวนิสา ดวงดาว
๒๐/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๕๐
นางสาวประณยา เหมศรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๕๑

นายปรีชา แซ่ตัน
๐๕/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๕๒

นางสาวพฤกษา จ้อยนนท์
๑๖/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๕๓

นายพศธร โสภา
๒๙/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๕๔

นางสาวมลิตา วันทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๕๕

นางสาวรสสุคนธ์ แก้วเกตุ
๑๙/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๕๖

นางสาวรัตติกาล ม่วงทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๕๗

นางสาววาณิชษา กัมรัตนทิพย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๕๘

นางสาวศศิธร สาดะระ
๒๒/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๕๙

นายศักรินทร์ คำลุม
๒๑/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๖๐
นางสาวสุชาวดี คำยอด

๐๒/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๖๑

นายสุรชัย หมีปา
๐๗/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๖๒

นางสาวสโรชา จันทร์แจ่ม
๐๔/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๖๓

นางสาวอรดา แย้มพวง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๖๔

นางสาวอรปรียา เล็บครุฑ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๖๕

นายเจนจบ วาสุ
๑๓/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๖๖

นางสาวเนตรมณี ตู๋ปาน
๒๖/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๖๗

นายจิรวัฒน์ สุนนาค
๒๑/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๖๘

นางสาวจิราพัชร สังข์พลาบ
๑๙/๐๕/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๖๙

นายญาณศักดิ

์

คำดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๗๐
นางสาวฐานิต แสงใหญ่

๒๙/๑๑/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๗๑

นางสาวฐานิสรา มุ่งงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๗๒

นางสาวณัฐพร พิมเพชร
๐๓/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๗๓

นายณัฐวัตร แซ่ซิม

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๗๔

นางสาวทวิลวิภา โพธิทอง

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๑ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๗๗๕

นางสาวทิพย์วารี หอมขจร
๒๖/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๗๖

นายธนพนธ์ จูสวย
๐๖/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๗๗

นายธนพล วันเพ็ญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๗๘

นายธนภัทร ทองมัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๗๙

นายธนากร คำธรรม
๐๙/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๘๐
นายนพดล พนัส

๑๕/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๘๑

นางสาวนภสร ผานนาค
๑๗/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๘๒

นางสาวนันทนา สายเท้าเอียน

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๘๓

นางสาวนำผึง

้

แสงมณี
๐๒/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๘๔

นางสาวบุษบา สตารุ่ง

๑๒/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๘๕

นายปกรณ์ แซ่เจียม
๒๑/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๘๖

นายปริญญา คานงาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๘๗

นายปณณธร สมเกษม
๐๙/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๘๘

นายพนาดร กัณหา
๐๘/๐๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๘๙
นางสาวพลอยไพลิน อินทร์ใหญ่

๑๗/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๙๐
นายพิพัฒ จูสวย

๒๒/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๙๑

นายภาวัต จงจุนกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๙๒

นางสาวมุทิตา เสริมทวีทรัพย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๙๓

นางสาวรติกร พลายสุวรรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๙๔

นางสาวรุ่งลดา ยางสูง
๐๗/๐๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๙๕

นายวิริทธิพล

์

บุญเต็ม
๐๓/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๙๖

นายวิวัฒน์ จังพานิช
๒๘/๐๙/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๙๗

นางสาวศิญาพร รูปสม
๐๑/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๙๘

นายสรวิศ รอดแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๗๙๙

นายสรวิศ รัตนละออ
๐๔/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๐๐
นายสรายุทธ์ โชติอ้น

๐๑/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๐๑
นายสหภาพ วันกุมภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๐๒
นายสุวัฒน์ ชาตะนาวิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๐๓
นายหัสชัย แสนเสริม

๒๙/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๐๔
นายหัสวรรษ แก่นธรรม

๒๖/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๐๕
นางสาวอัยลญา พัดแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๐๖
นายเจษฎา พุกทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๐๗
นายเจษฎากร เนตรพรสมาน

๑๔/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๐๘
นายกฤษฎา พรมมัจฉา

๒๘/๐๖/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๐๙
นางสาวกาญจนา สตารุ่ง

๐๒/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๒ / ๑๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๘๑๐
นางสาวจิรนันท์ คล่องแคล่ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๑๑

นางสาวณัฐพร เล่าทรัพย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๑๒

นายดนุพล เผ่าหอม
๒๓/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๑๓

นายธรรมวรรณ นพรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๑๔

นายธีระพงศ์ มันคง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๑๕

นางสาวนราภรณ์ เสาร์เจ็ด
๑๗/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๑๖

นางสาวนันทิชา พิกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๑๗

นายนิพนธ์ ภู่เสนย
๐๕/๐๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๑๘

นายนุกุล อุดนอก
๒๓/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๑๙

นายปฐมพจน์ เรืองเลิศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๒๐
นายปรัชญา โกสุม

๐๓/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๒๑

นายปรีชา หล้าพวง
๐๙/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๒๒

นางสาวปาริฉัตร พงษ์น้อย
๒๒/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๒๓

นางสาวปาลิตา รักการ

๑๕/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๒๔

นายพงศภัค ล้อสมทรัพย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๒๕

นายพิทักษ์ เกตุนรินทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๒๖

นายยุทธนา มันคง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๒๗

นายยุทธนา เกาะคู
๑๐/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๒๘

นางสาวยุวนัส ผดุงวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๒๙

นางสาวรัตนาพร ตะก้อง
๐๒/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๓๐
นายวรายุ เติบโต

๑๖/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๓๑

นายวสันต์ แซ่เจียม
๒๑/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๓๒

นายศักดา ยางเดิม
๑๓/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๓๓

นางสาวสวรรญา มณีรัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๓๔

นางสาวสิรพร ลิขิตทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๓๕

นางสาวสิรินยา น้อยมี
๐๘/๐๕/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๓๖

นางสาวอทิตยา มะณีฉาย
๐๖/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๓๗

นายอภิสิทธิ

์

ทับทิมดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๓๘

นายอำนาจ ชาวนาสวน
๒๗/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๓๙

นายเกียรติศักดิ

์

ศรีพูล
๑๐/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๔๐
นางสาวเจนจิรา ทองศรี

๑๕/๑๐/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๔๑

นายเริงฤทธิ

์

วรวงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๔๒

นายไพฑูรย์ คงมี
๒๘/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๔๓

นางสาวไอลดา พุ่มพวง
๐๗/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๔๔

นางสาวกมลทิพย์ กอวิเศษชัย
๐๒/๑๐/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๓ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๘๔๕

นางสาวจิดาภา เสือช้าง
๒๙/๐๑/๒๕๓๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๔๖

นางสาวจิราภรณ์ บัวขาว
๑๘/๑๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๔๗

นางสาวชมคฑา เหลนปก
๐๓/๐๔/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๔๘

นางสาวช่อผกา วันชนะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๔๙

นางสาวธนธรณ์ อู่ตะเภา
๑๘/๑๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๕๐
นางสาวมณฑาทิพย์ แพงปอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๕๑

นางสาวมนสิชา เก็งวิเชียรไชย
๐๕/๑๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๕๒

นายรัตน์ตะวัน วรดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๕๓

นางสาวรุ่งทิวา ขำเจริญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๕๔

นางสาววรรณภา พุทธา
๑๕/๐๙/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๕๕

นางสาววิชชุดา เครือพลับ
๒๐/๐๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๕๖

นางสาวสโรชา คำแก้ว
๒๓/๑๒/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๕๗

นางสาวสโรชา สอนมี
๐๔/๑๐/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๕๘

นางสาวอัจฉรา ศิลาพจน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๕๙

นางสาวอัมพกา พุทธา
๑๗/๐๔/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๖๐
นางสาวเกศวรินทร์ คุ้ยเหมือน

๒๔/๐๘/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๖๑
นางสาวแพรวพรรณ เขือนอำคา

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๖๒

นางสาวกมลนารี เชาว์เฉียบ
๐๘/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๖๓

นางสาวกิตติยา กำเครือ

๑๒/๑๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๖๔

นางสาวณัฐชา อิมน้อย

่

๐๔/๐๖/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๖๕
นางสาวณัฐริยาภรณ์ พร้อมใจ

๐๕/๐๙/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๖๖

นางสาวตะวัน จันทรัตทัต
๑๗/๑๐/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๖๗

นายธนนันท์ วันชะเอม
๒๐/๐๗/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๖๘

นางสาวธิดาพร เทียงตรง

่

๑๘/๑๒/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๖๙

นางสาวนำฝน ปรีเปรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๗๐
นายภาณุ โพธิทอง

์

๑๕/๐๙/๒๕๓๗ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๗๑

นางสาวมีนา ศรวิเศษ
๐๖/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๗๒

นางสาววริศรา แสงจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๗๓

นางสาวสุทธิดา นาเมือง
๐๗/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๗๔

นางสาวสุธารัตน์ เขียวชอุ่ม
๐๙/๑๐/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๗๕

นางสาวอรณิช บุญประเสริฐ
๒๑/๑๐/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๗๖

นางสาวอารียา บุญยัง
๐๖/๑๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๗๗

นางสาวเจนจิรา โสสุด
๐๘/๐๔/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๗๘
นางสาวเบญจวรรณ นิลอ่อน

๐๖/๐๓/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ รอดดารา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ วัดหนองปลาดุก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๔ / ๑๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงสุพัตรา คำแสน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายธนาวุฒิ ยางสวย ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายมีและ -
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายอนุสรณ์ ดวงดาว
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงเกศแก้ว บุตรดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายกฤษดา พิมล์นอก ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายชัยยุทธ -
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายณพดล ท้าวรอด
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายต้น แก้วขาว
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายปณณธร แก้วงอก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กชายสหรัฐ กัณหา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงกฤษณา แก้วเรือง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหลนปก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายกุลชาติ บังชะฏา
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงจงรัก แก้วประดิษฐ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๙๕

นายจิตรกร เกษเวทย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายจุลจักร พันธนี
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงชลลดา สุดโสม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายชัยพิมุข วารี
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายณัฏฐ์พล เศร้าเครือ
๓๐/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บังชะฎา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงดารินทร์ สิโนทก

๓๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายทศพล ภิรมย์กิจ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงบุญจิรา เปลาเล

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงปวีณ์กร ชวนอยู่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงพิมมาดา อันอยู่

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงมยุรฉัตร มังคัง

่ ่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงวรัญญา สอพิมาย

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายสิทธิ กะเหรียง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงสุนิจชา พะนิจรัมย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงสุพัตรา หนูสัมฤทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ เครือพลับ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายอภิชาติ เทียนชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายอโณทัย คล้ายสุบรรณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายเสกสรรค์ ทองสิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงแพรพิไล สิทธิประสงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายณภัทรชัย ทัศนานุตริยกุล
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงกุลญฑิตา บุษบรรณ์
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายพิชุตม์ ผัดผล
๑๓/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงอรทัย วันดี ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงพลอยจันทร์ กิติราช

๑๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงดารารัตน์ สงวนวงศ์
๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงพิมชนก แย้มพ่วง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงปารีณา ศรีจามร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงธมน สมศักดิ

์

๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายชนัญชัย เหรียญจือ

้

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงภัทรพรรณ ศรีวิเศษ
๑๘/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงพรนภา ศรีโชละ ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงดาราณี สงวนทรัพย์
๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงกณิกา กาญจนทอง
๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๓๐
เด็กชายจักรพงษ์ พุฒนิล

๓๑/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงจิราพร เซ้งเครือ
๑๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายพิชญะ เข้มแข็ง
๑๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายเอกชัย ขจรกุลนิษฐ์
๑๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๓๔

นายศราวุธ แสงน้อย
๑๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายตะวัน เสนบาง
๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงจีรนันท์ พึงอนุ

่

๑๒/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายฐิติพงศ์ พุกเปยม
๑๙/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงปทุมนัดดา จุ้ยนิม

่

๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายนรพันธ์ รสใจ
๒๔/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงชลธิชา บุญนิม

่

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงนาพะ พญาอู๋ ๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงพิยดา หนูแดง
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงไพริณ ป.สุวรรณ ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงเกศินี น่วมอนงค์ ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายปญญฤทธิ

์

ธรรมลังกา ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงกัญญาภัค บุตรเฉย
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงสุนิสา จันทร์จำปา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายสกาญ พันธุ์มาตร
๑๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๔๙

นางสาวญานีย์ พลไพโรจน์
๒๔/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๖ / ๑๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๙๕๐
นางสาววรรณวิสา พรมมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงวรลักษณ์ ใจซือ

่

๑๐/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๕๒

นางสาวอภิญญา อรุมชูตี
๒๕/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงจุฑามาศ สือออก
๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงปุณฑริกา เกียวเพ็ง

้

๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๕๕

นางสาวลักษ์สุดา คำดี
๒๑/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๕๖

นางสาวสุพิชญา เกิดเขียว ๔/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๕๗

นางสาวสุวรรณ แซ่จง
๒๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๕๘

นายสุทธิพงษ์ เกตุเจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๕๙

นางสาววณัญญา สุขหงษ์ ๙/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๖๐
นางสาวศิริมณี พิมพ์แก้ว

๒๑/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๖๑

นางสาวจันจิรา หาลี
๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๖๒
นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองรอง

๒๗/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๖๓

นายภูรี ศรวิไล
๑๔/๓/๒๕๓๔

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๖๔

นายฐิติวุฒิ จิรัคคกุล
๑๐/๙/๒๕๒๓

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๖๕

นายสรวิศ เยียมสถาน

่

๒๔/๖/๒๕๒๕
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๖๖

นายสิทธิพงษ์ แก้วมาราช
๒๖/๘/๒๕๒๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๖๗

นางสาวกนกวรรณ สุกดิบ
๒/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๖๘

นางจันทนา ช่วงมณี ๒/๖/๒๕๐๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๖๙

นางลาวัลย์ หีบทอง ๓/๕/๒๕๒๓ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายอำพล สร้อยสุ่น

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงชมพูนุท มุขตา
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายณัฐนันท์ จูสวย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงปภาสรณ์ โพธิน้อย

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา บุญพรหม ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงมณฑิรา มูลจันทะ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงสุรีพร สีอุ้ย ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงอัชฌาวดี เกตุอยู่
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ พึงฮัว

่ ้

๒๔/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงชลดา แซ่อึง

้

๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงเบญมาศ สวนนพคุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงสุดาพร สุขาภิรมย์
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงอริสรา อู่ตะเภา
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงอรอนงค์ ชาครียสกุล
๒๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงชลิดา ขันธวุธ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๗ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงฑิตยา คำทำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๘๖

นางสาวนิชธาวัลย์ ทองศรี
๒๔/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงนภาพร กิจเครือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๘๘

นางสาวศิลาพร ชัยจิตร
๑๕/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๘๙

นางบุษรา ชัยชิต
๒๔/๙/๒๕๒๓

โรงเรียนฮกเฮง ดอนตูม  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายเกียติศักดิ

์

มลิพันธ์ ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายคุณากร นุชนุ่ม
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายธนวันต์ โตนดทอง ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายเสรี สีหา ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๙๔
เด็กชายการัณยภาส สันตะกิจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายยสินธร สวนพานิช
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ พุกเปลียน

่

๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายสิทธิโชติ ไชยสิทธิ

์

๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำพา ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงฐิติมา ตาระคำ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงปาจรีย์ เลือยแพง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาขลุง เขาขลุง  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายอรรถพล พุ่มนาค

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายสุทิน คำดี ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงวิไลวรรณ สันตะกิจ

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงอรญา แย้มจับ ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงธิดาพร ไทรชมภู

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงชนิกาญจน์ กำเครือ

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงณฐินันท์ สมุทภา

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงสุวรรณี พุ่มทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม เจริญธรรม  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงเยาวภา คงขม

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงยอ โปงยอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายนเรนธร ท่าฉลาด

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงยอ โปงยอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายทินกรณ์ ปอมสุวรรณ ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงยอ โปงยอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายอนุภาพ บุญณรงค์

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงภัทราวดี มันพรรษา

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงศรัญญา เสมจิตร

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญสุด ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงพรรณพร ใจเฟอย

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงชุติกานต์ สังข์ขาว

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ มันจีน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงสุทธิญา โสดสงค์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๘ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายกรกช บุญเพ็ง

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายชัยพร ดาราเมือง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กหญิงธนาภรณ์ ปริมปาน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงนริศรา แซ่ตัน

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงนัจนันท์ เปรมแจ่ม

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงนาตาชา สินเกตุ

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงรุ่งฟา เก็กอัว

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายวาทิตย์ บุญกลิน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงศันสนีย์ ทิมหอม

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๒๙
เด็กชายสนธยา วีระเชือ

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงสุพัตรา เชียวชาญนา

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงสุภาพร คชสิทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงเกษา ศรีมังกร

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กชายไพโรจน์ ดวงชืน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายตะวัน รอดแจ้ง

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงธนภัทร ทรงพลนภจร

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายธนวัฒน์ สนธิ

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๓๗
นายปรมี ชาวเครือ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายภมร สุขสวัสดิ

์

๑๔/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๓๙
นายเมธา แตงตุ่น

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๔๐
นางสาวแพรวพราว นกทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม หนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงกมลชนก ไชยวุฒิ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงจิดาภา ทารักษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๔๓
เด็กชายชัยพร บัวแพง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงชุติมา นาเครือ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงธัญชนก แดงด้วง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงปยนาถ เอียวประเสริฐ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงฟา ชืนใจ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงรัชนี โชติพรมราช

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงวรรณวิภา แย้มกลำ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงวรัญญา ชอบธรรม

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๕๑
เด็กชายสัจธรรม เสลาหอม

๑๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงสุชานันท์ รุผักชี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายอนันตศักดิ

์

ยืนนาน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงอรวี คำดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๙ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงอารียา วังปา

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงสุนิสา นิลยรัตน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงปภัสสร วาสุ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๕๘
เด็กชายภูธเนศ กองสุดจิตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายสุภิชัย วงศาโรจน์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงเมษา สมพิทักษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายชลชาสน์ สุดสม

๑๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กชายนิพพิชฌน์ สุวรรณเสวก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายนิรุช ยอดรัก

๒๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๖๔
เด็กชายวีรชัย สร้อยปาน

๒๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงอุ้มบุญ มียิม

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงกันติกา พุตติ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงกิติยาพร เกิดเขียว

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๖๘
เด็กชายธีรภัทร

พิทักษ์ศิษย์เจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๖๙
เด็กหญิงนันทิดา พรมวงษา

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายปรีชา พุตติ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงภรน์นภัส เชิดแสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงรังศิกาญจน์ สินทะสา

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงรัตนาวดี แก้วคำจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๗๔
เด็กชายสาทร ฉิมภาลี

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงสิริธร สมศักดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงสุวิมล สังวรณ์

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงโสรญา แย้มชืน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายกรรชัย มีสารภี

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงณัฐชา รอดจำปา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกตุทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงนิติรัตน์ คมกล้า

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๘๒
เด็กหญิงปวีณา พุตติ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๘๓
นายพรเทพ จันทร์งาม

๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๘๔
เด็กชายพิพัฒน์ ทองกัญญา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก รังดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายภานุ คงนิยม

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายรัชชานนท์ จรุมเครือ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๘๘ เด็กหญิงวรรณนพรรน
ชูเลิศ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงวาศิณี จานกันหา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๐ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงวิกานดา พูลทรัพย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๙๑
เด็กชายวิวัฒน์ ปลีฟก

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงวีรนุช พุฒตาล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายวุฒิพงษ์ สีลางาม

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๙๔
เด็กหญิงศศิธร พุตติ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๙๕
เด็กชายสหรัฐ แก้ววันทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายสิริพัศ ศรีรางาม

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๙๗
เด็กหญิงสุพรรณษา ชืนชมเรา

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๙๘
เด็กหญิงสุมิตา คล่องแคล่ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๐๙๙
เด็กหญิงหัทยา พุษดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายอาริยะ พรายระหาญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๐๑
เด็กชายเมฆา สาลี

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๐๒
เด็กชายคมสันต์ พุตติ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๐๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญประเสริฐ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ เนียมเพราะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงพรรณวษา พรมมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๐๖
เด็กหญิงภรภิมล ลิวละลอก

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายศิลปชัย สุวรรณประเสริฐ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงอนัญญา พรายระหาญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๐๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ เจริญรักษา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายอานนท์ พาวงค์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงแพรพรรณ โพธิอำไพ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงขนิจดา ผุสดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายคณิตกรณ์ สาลี

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงจุฑามาศ นรินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ หนูนัน
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายดนุสรณ์ บัวแพง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายทรงพล บุญประเสริฐ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายธนพัต คล่องแคล่ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายภรัณยู สินธุ์พิจารณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายภัทรดนัย สง่าแสง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายภัทรวุธ ทัพกรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงสิริวิมล แก้วบัวดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

โคตรโสภา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายเกียรติกุล พุตติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๑ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขช้อย
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายฐานันดร ติดหงิม
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายธรรณาธร โพธิงาม

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายพีรพล
พิทักษ์ศิษย์เจริญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงวาสนา นันสังข์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงศิริวรรณ มะลินิล

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายอนันต์ ขาวเอียม

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายอานนท์ เกตุทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายเดชดำรงค์ นุชศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงโนรี วรฉัตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายชาญณรงค์ โฮงมาตย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายทศพล โกญจนาท
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายทินภัทร ปาวิโน
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงพรพิมล ทองปาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงเกล็ดกุ้ง รักชาติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๔๐
เด็กชายชินดนัย พันสา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กชายพลพล บัวอุไร
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงกณิตฐา สุดตา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงปารวี สีลายงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงปนิตตา บุญประเดิม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงจันทิมา จันทร์สนิท
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๔๖

นายดนัย เนียมทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงนฤตยา พุ่มสุวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ แก้วไทรอินทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายพัทรพงศ์ สีลายงค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๕๐
เด็กชายภานุพงษ์ ไกรวิจิตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๕๑

นายลิขิต ใจเย็น
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายวีรภัทร พรหมมา
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายศักดา พุทธา
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายณัฐพล วัชรพงศากุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงณิชกานต์ ขอนแก่น
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงอรปรียา ปกเกษม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงฐิติพร แก้วสะอาด
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงณิชกุล เหลนปก
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายธนาวุฒิ นาเครือ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๒ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ พุทธา

๑๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายธเนศ รักภูมิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงนันธิดา พิกาพวง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายนิตินัย บุศดา
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงนิลวรรณ์ พลบูรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๖๕
เด็กหญิงประยูรทอง เอียมมงคล

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงปรินดา สุดสม
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายพีรพงษ์ บุญมา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายภัทรกร บุญมา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายภูวดล ตันทะสิน
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงรัติญาภรณ์ จันที

๑๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงวราพร จรัสพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายวัชระ มาตรทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายวันชนะ เจริญใจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงสุนารี มะลิพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงอรสา นำคิด
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงอรสา แซ่โง้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงอรอุมา มณีกัญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงอรัญญา มณีกัญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงอริสา แซ่โง้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๘๐
เด็กชายเอกรัตน์ สีดามาตย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงจันทกานต์ ไกรวิจิตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงจิรวรรณ นาเครือ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายชิตวร สัมมาเพ็ชร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงชุติมา ยาเย็น
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายฑีคทัศน์ สุขพงษ์ศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายนภโชค คงละออ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงนันทิดา ใจซือ

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายพงษ์รพี บุญมา
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายพัทธพล นิยมพงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายภาสกร ศรีทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงวิมลรัตน์ โตฤทธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงศรุตา กองเพชร
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงสุวิมล สว่างศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงข้าวสวย เปรมศักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๓ / ๑๑๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๑๙๕
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ บัวน้อย

๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายธนิก คงมะคา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงยลดา เหล็กบาดาล
๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี กิงทัพหลวง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงอภิญญา โสพรหม
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงขนิษฐา โกโล่ย

๐๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงธันยรัตน์ จันทร์คำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายธเนศพล คลังเพ็ชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๐๓
เด็กหญิงนงนภัส ใจกล้า

๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงนิภารัตน์ จ้อยอ้าย

๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงปาลิตา จินดาเย็น

๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงปยธิดา แซ่อือ

๊

๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงพรนภา สมกุล

๒๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงพรรณิดา สมกุล

๒๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายพลพล ขวัญจิรา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายพัชรพล หนูวงษ์พันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายพีระพัฒน์ ซูทตัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายมานิต อำนวลใจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงรัตติกาล แข็งขัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงวรกานต์ วงษ์ทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายวัชรพงศ์ ท่าผา
๐๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายวีรภาพ ปรีเปรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงศิริมา วัฒนาวงษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ รุ่งโรจน์พีรพัฒน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงอาทิตติยา สมลา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายเจษฎากร วงษ์ศรีนาค

๒๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายเบิร์ด สุขสวัสดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงกาญจนา พุฒติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายขวัญชัย สมลา
๐๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงชารีนันท์ วันทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงทิพยดา ทรงบุญรอด
๒๒/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายธวัชชัย คงสี
๒๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงรัตนพร สุดใจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงวสุธิดา กันดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงวันวิภา อิมวัน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๔ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทัพทวี
๐๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงอรนุช แซ่โล่ย
๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายอุเทน แปนแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๓๓

นางสาวพัชรินทร์ สร้อยกลาง
๑๘/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๓๔

นางสาววิไลลักษณ์ อุ่มเอิบ
๒๒/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๓๕

นางสาวกัญญารัตน์ ทองปุก
๐๕/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๓๖

นายคงศักดิ

์

บุญโสด
๐๖/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๓๗

นายโสภณ รูปสม
๒๘/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงดรุณี จุ่นขจร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงนวรัตน์ ยอดมีกลิน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงอัญชลี บัวน้อย

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงแพรวา พูนสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงวาสนา ขันขวา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงวรัญญา ศรีสมบูรณ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงจีรานันท์ เนยน้อย
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายฐานพัฒน์ พรายรักษา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ รามัญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายเพชร บุญเชิญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงแจมจิลดา ทัดเหว่า
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงณัฐพร จงฉิม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๕๐
เด็กชายธีระยุทธ เอียมคุ่ย

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงนาขวัญ นาคโสภณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงปริยากร แก้วพระจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงวรัญญา อินทบุตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงสาวิกา แปนกลัด
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายสิทธิชัย ฉายแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงสุรกัญญา ผินแสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงหทัยภัทร สุกช่วง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายอภิเชษฐ์ นุตโร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงสโรชา อาทร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงธิติมา เพ็งลอย

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงสุจิตรา นวนกระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงสุพรรษา วันชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ ลบเลิศ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๖๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๕ / ๑๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงณัฐริกา จันทร์ลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงปรารถนา บัวน้อย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงพัชรีย์ พาชะนัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงมุทิตา แซ่อึง

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงอคัมศิริ พะสุธา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงอรปรีญา มานะศิริสมบัติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงเบญจมาศ เนียมหอม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงโสภิดา มือทัพไทย

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงขวัญแก้ว สีสัย
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์ลา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงทองสุรัตน์ บัวแพง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายประพัทธ์ เทพอวยพร
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงพรนภา แฝงฤทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงพรนิภา ทองย้อย
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ กำพลศักดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงวาสนา ปานโศก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พัทยากร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงเนตรดาว อ่อนละมัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงกาญจนา คงเพิม

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิงาม

์

วัดบ้านหม้อ  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงจิตติมา สุวรรณประเสริฐ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงฐาปนี สีโกตะเพชร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ สีลาคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายภูรินท์ เล้าเฮง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงวิชญาดา อบมาลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายธนาวุฒิ แก้วสอน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๙๐
นางสาวอริสา ทรงทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๙๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุทัศนมาลี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงชลลดา สุดเสือ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงชุลีพร อินจีน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงณัฐชุตา สูนเสียง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายณัฐพล ทองเปลว
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ เกตหลำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงดารารัศมี นันตะกูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๙๘
เด็กหญิงธนินท์พรรณ กลัดมุข

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๒๙๙

เด็กชายธนโชค สมรส
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงธมนวรรณ ประจอมพล

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงนฤภร ปลืมประสิทธิ

้ ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๐๒
เด็กหญิงนลิน ลุงกอ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงนันธิชา ชมรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๐๔
เด็กชายนิธิกร ขลิบเพ็ง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๐๕
เด็กหญิงปณฑิตา ชุ่มแจ่ม

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงปาลิตา เฟองอักษร

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงปยะธิดา ทองสิทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงพรพิมล การุณยฐิติ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๐๙ เด็กหญิงพรรัตนาทิพย์
นักคุ่ย

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ นิลจู

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงภูริชญา วรครบุรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงภูสุดา ประสานพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงยุพาพร แสนแซว
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายรณฤทธิ

์

อยู่ปุย
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์กล่อม
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กิมหวัง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายสมรส เทียงตรง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายสิรวุฒิ จือประสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงสุชาดา พิชิตชัยวัฒนกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๒๐
เด็กหญิงสุธิตา แซ่ใหล

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงสุพรรษา พิมพ์พิเศษ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงสุวนันท์ ทรัพย์แย้ม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงเกษรินทร์ แสงแจ่ม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงเพชรลดา บุญเกิด
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ล้วนสุวรรณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๒๖
เด็กหญิงกชมนวรรณ งามขำ

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๒๗

นางสาวกติกา กล่อมจิต
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงกนกพร เชือมัน

่ ่

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๒๙

นางสาวกนกพร แตงหนู
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๓๐
นางสาวกนกวรรณ พูลสุวรรณ

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๓๑

นางสาวกวิสรา อุตสาหะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๓๒

นางสาวกัญญา อารีย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๓๓

นางสาวกัญณภัทร จันทร
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๓๔

นางสาวกุลธิดา เกตุสกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๗ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๓๓๕

นางสาวกุสุมา นุ้ยสาย
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๓๖

นางสาวจันทร์จิรา อนุกูล
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๓๗

นางสาวจิตติมา จันดา
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงจิตราภา วันวิวัฒน์วงศ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๓๙

นางสาวจิราพร โม่มาลา
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงชาลิสา ภู่ระหงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๔๑

นางสาวฐานิต โพธิวิหค

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๔๒

นางสาวฐิฌานันท์ อ่วมสะอาด
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๔๓

นางสาวฐิติพร อุดมพงศ์วัฒนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๔๔

นางสาวฐิติรัตน์ เย็นประเสริฐ
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงณัฎฐธิดา เสือผู้
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๔๖

นางสาวณัฏฐณิชา จีนหลี
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๔๗

นางสาวณัฐริกา โมเล็ก
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๔๘

นางสาวณัฐสุดา เลืองเลิศ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๔๙
นางสาวณิชาเปรมิกา วงศ์เลิศสุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๕๐
นางสาวตวิษา อารีย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงทองทาน บุญเวิน
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงทัศนีย์ เสาเฉลิม
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๕๓

นางสาวทิพย์วรรณ ทองคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงธนพร เพ็ชรบริบูรณ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายธนพล ชูศักดิชัยรัตน์

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายธนากร เย็นเจริญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๕๗

นางสาวธิดารัตน์ บุญศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงนพวรรณ ดวงจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๕๙

นางสาวนรกมล บัววัฒน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๖๐
นายนรนพ นฤนรกุลโสภิต

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๖๑

นางสาวนรินรัตน์ เอียมสุองค์

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงนฤวรรณ เยียมมิง

่ ่

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๖๓

นางสาวนันทรัตน์ หมืนดารา

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงนันทิกานต์ สินพิทักษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๖๕

นางสาวนิชธาวัลย์ หิรัญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๖๖

นางสาวนิชานาถ ชมญาติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๖๗

นายนิธิภาคย์ เตียเนตร

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงนิรัชพร รักษาวงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๖๙

นางสาวนิราวรรณ ซำเฮียง
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๘ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๓๗๐
นางสาวนุชจรี พุ่มพวง

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๗๑

นางสาวนุสรา ทัดสี
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๗๒
นางสาวบุญประคอง ปลีฟก

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๗๓

นางสาวบุศรา วราสินธุ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๗๔

นางสาวบุษชา วงศ์รัศมีธรรม
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงปณิดา ด้วงสงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงปนิดา แก้วกุศลบารมี
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๗๗

นายปรัชญา รักคง
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๗๘

นางสาวปวิชญา ประสานพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๗๙

นางสาวปยนุช จะโลนา
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๘๐
นายปยพนธ์ ศรีเผือก

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๘๑

นายพรชัย สุวรรณวิจิตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงพรนภา สิทธิแสงชัย
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๘๓

นางสาวพรพรรณ นุชจ๋าย
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงพรพิมล ขจรสัจจานันท์
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๘๕

นางสาวพัทธิยา สำราญรืน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงพิชญาพร ใจสันเทียะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๘๗

นางสาวพิชามญชุ์ เชิงทวี

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๘๘

นายพีรวัฒน์ ศุภศิรตานนท์
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๘๙

นายภคพล ศรีกุญชร

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๙๐
นางสาวภัชราภรณ์ หนูรอด

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๙๑

นางสาวภัณฑิรา มาอินทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๙๒

นางสาวภัทรพรรษ์ เทพราชา
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๙๓

นายภัทรพล เลิศผดุงวิทย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๙๔

นางสาวภัทรา วัฒนสุนทร
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๙๕

นายภาคภูมิ กุลชร
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๙๖

นางสาวภาวณี แก้วนุช
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๙๗

นางสาวมนพัชร แซ่หลาย
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๙๘

นางสาวมะลิ เข็มทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๓๙๙

นางสาวรัตณา นาคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๐๐
นางสาวลลิตา จังพานิช

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๐๑
เด็กชายวชิรวิชญ์ จ่าเมือง

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๐๒
เด็กหญิงวรรณพร กลินอุบล

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๐๓
นางสาววรรณวิภา ฉิมพาลี

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๐๔
นางสาววาสนา จันทร์เต็ม

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๙ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๔๐๕
นายศิริพงษ์ กันบุญมา

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายศุภกร รุ่งแจ้ง

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๐๗
นายสราวุธ หิรัญสิ

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๐๘
นางสาวสิรินยา ลินลา

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๐๙
นางสาวสุจารี ผึงชัง

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๑๐
นางสาวสุจิรา จันทร์เพ็ญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงสุณิสา เย็นสรง
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๑๒

นางสาวสุทธิดา พุทธโคตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายสุทธิพันธุ์ สุระเสียง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๑๔

นางสาวสุพัชรา อุ่มเอิบ
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๑๕

นางสาวสุพัตรา ง่วนพริง

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๑๖

นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์เดือน
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงสโรชา กลินหอมหวล

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๑๘

นางสาวสโรชินี กลินหอมหวล

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๑๙

นางสาวอธิติยา จำเหล่
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๒๐
เด็กชายอธิวัฒน์ แจ้งพลัด

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๒๑

นางสาวอภิญญา โพธิศรีเรือง

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๒๒

นายอภิรักษ์ สิงห์พิทักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๒๓

นางสาวอรนภา ปานณรงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๒๔

นางสาวอริสรา รอดคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงอารยา ชูระเชตุ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๒๖

นางสาวเกศกนก ศรีสงคราม

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๒๗

นายเกียรติคุณ สุวรรณประเสริฐ
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๒๘

นายเชิดพงศ์ ท่าไว
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๒๙
นางสาวเบญจมาภรณ์

หอละเอียด
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๓๐
เด็กชายโชคชัย พวงระย้า

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงโมไนย ภูศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงไพรินทร์ สว่างศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายพงษ์ศิธร วรภักดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)

วัดคงคาราม  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายวันชัย จันทร์เยียม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายศิวนาถ รอดจิต
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)

วัดคงคาราม  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงสุมาลี สกุเกตุ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)

วัดคงคาราม  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงสุไพรินทร์ มินทนนท์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)

วัดคงคาราม  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายอัมรินทร์ ศิริตัน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)

วัดคงคาราม  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายจุณลพงธ์ มินทนนท์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)

วัดคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๐ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงปารีมา สกุลจีน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงศศิประภา จักร์ทิพย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงอาทิตยา กุนเจิม
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)

วัดคงคาราม  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายจรูญศักดิ

์

นุชเครือ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายเดชดนัย ชาญไชย
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายธนภัทร สรทรง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุดเสือ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายศิรวัต คณา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๔๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา เต้าชุ้น

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ไชยบุตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงวณิชยา ศรีพรหม
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงสุชาดา เนียมเตียง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายธนรัฐ เจริญศิริ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายธีรพันธุ์ ภู่ฉุน
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายปธานิน เนตรแสงศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๕๖ เด็กชายเพ็ชรรัตน์พงษ์
นิลเพ็ชร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุภาพ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงณัฐวดี นาคหนุน
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงพิมพ์พร ทิพย์สมบัติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ เชือแดงดี

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ นิลเพ็ชร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงสุนันทา ขุนอาจ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงวรรณนิษา สดธัญญา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายเกรียงไกร ผันสืบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายจักรเรศ ลีแสวงดี

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายจิตติพงศ์ จันทร์เยียม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายเจษฎา บัวเสนาะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายชานนท์ บูชา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายณัฐนันท์ ทองเอียม

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขชู

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ แหยมพราม
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายธนากร รุ่งประเสริฐสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายธนากร รุณสา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายธราธร แสงสว่าง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๑ / ๑๑๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายธีรนิต์ ลุกูล
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายบุญเกียรติ ชุนเกษา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายปรวุฒิ โพธิประเสิรฐ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายปยวิทย์ โมกแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายพงศ์วรินท์ นิลมานนท์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๘๐
เด็กชายภัทราวุธ บุญรอด

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายรวิสุต ประเสริฐ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายวิฑูรย์ จิตต์จำนงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายศราวุธ กมเครือ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายอัฐพล กมเครือ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงณัฐกมล วรภักดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงณิชากานต์ ไชโย
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงปนัดดา เข้มแข็ง
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ช่วยคำชู
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงภาคินี ปนคล้าย
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ วางวัน

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงวรพร สุตเตมีย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงสุนิสา จีนสุกร
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ เชือคนแข็ง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงอาทิตยา สีลากุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายกฤษฎา เพือมสุบล

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตันธเสน
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายณัฐพล เอียมแก้ว

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายทศพร ชำนาญกิจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายธนโชติ นิยมเดชาธร
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายเนติพงษ์ สิทธิอินทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายพลากร จิตมณี

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๐๒
เด็กชายพีระดิษฐ์ ทัตอุปริตโถ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๐๓
เด็กชายพีระพล เนียมทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๐๔
เด็กชายภูธเนศ ผดุงกิจ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายรติพงศ์ บุญสม

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๐๖
เด็กชายฤทธิเดช พูลเปยม

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๐๗
เด็กชายสพลดนัย สุดเสือ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๐๘
เด็กชายสมภพ เต้าซุ้น

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายสราวุธ เปยชาติ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๒ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๕๑๐
เด็กชายสาธิต สุวรรณพูนทวี

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายอริย์ธัช แตงโม
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

ศรีคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายเอกชัย มิงสำแดง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เครือทวน

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงจินตนา วัชรินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงธนัญญา
เจริญพิทักษ์ประชา ๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เนยน้อย
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงนริศรา สุขขีวรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงประภัสรา เกิดเทวา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงปานวาด สิทธิกูล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงพิมพ์มณี บุตรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงวาสนา วันยะสา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ นาคอ่อน
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงสุภาสินี พิลา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงอนัญญา โสภา
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงอรปรียา โสภา
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงแองค์เจิล กรูมบริดจ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงวณารี พวงผิว
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายจิรวัฒน์ พูลขำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงณัฐพร ปนน่วม

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงสุวิมล ภู่ศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ปนแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๓๓
เด็กหญิงกาานต์ธิดา ครุฑดำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายชนกนันท์ สีหาบุญนาค
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายชัยกร ซาชิโย
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงณัฐพร นาคพุ่ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายธนะเชษฐ์ พงษ์ไพร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงนันทิชา มะสิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงนิรชราภา เวกกี

๊

๐๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายปพนวิช แซ่ลี

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงปญจพร ศรีราจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายปยพนธ์ จันทร์พันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงพรจิรา มะไพร
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายพีรพล ทองอร่าม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๓ / ๑๑๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ใจตรง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายวิชัย ฉิมประโคน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงวิมลวรรณ ขาวสำลี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายศุภกร คำพุก
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายสมยศ บานเย็น
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา คำแปงตัน

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ ขันติธงชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายสุภาพ พูลสุวรรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายอนุชิต คำพุก
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายอนุสรณ์ เกิดเทวา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายอภิชาติ อยู่ผาสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงอรณิชา เกตุมณี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายเจนภพ มาลัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายเจษฎา แก้วฉวี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงเชาวนี แก้วพฤกษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๖๐
เด็กหญิงกัลยาณี สวัสดิผล

๓๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายคมสัน มณีศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงจิรภัทร นิโครธา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงจีรนันท์ คำไชย
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายชยณัฐ ภูมิยศดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายชัยวัฒน์ บุนนาค
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายณฤทธิ

์

เกตุเต็ม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายณัฐพล สายจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายดุษิต กิจทวี
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๖๙
เด็กหญิงทัศนพรรณ คลำมณี

๐๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายธนภูมิ วงษ์แก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายธิเบศน์ กำเติบ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงธีรกานต์ ทองนุ่ม
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายธีรพงษ์ คงสุวรรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายธีรพล พันนา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายนครินทร์ อินทร์เกตุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงนวพรรษ เสริมพรมงคล
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๗๗
เด็กหญิงนวลปรางค์ สมบูรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงนันทริกา ใจแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงบุศรินทร์ จันทร์เกิด
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๔ / ๑๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๕๘๐
เด็กชายปฏิภาน กุมภวงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงปนัดดา ชาวนาคาด
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายปริญญา แสงสุริยฤทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงพรศรี พม่า
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายพลพิทักษ์ จันทร์ดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงพัชรี ชูสุน
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายพิษณุ หวิงปด
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายภาคภูมิ เล่นวารี
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงมณีกรานต์ กองแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงมานิตา ถำเพชร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ จิมลิม

้ ้

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา วงษ์สุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงวรรณภร มานะศิริสมบัติ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงวราภรณ์ สานพคุณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายวีระชัย แก้วประเสริฐ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๙๕
เด็กชายศักดิกรินทร์

์

รอดจิต
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงศิโรรัตน์ เกตุมณี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายศุภกรณ์ วงค์พรม
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายศุภกิจ สูนพลอย
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายสหพงค์ เนียมดวง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายสายพิรุณ อุดมมาลี

๑๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงสุกัญญา มังมี

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๐๒
เด็กชายสุทธิพงศ์ วาสุ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงสุนิสา สายจันทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงอทิตยา เจียมภู่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๐๕
เด็กชายอภินันท์ เทียงตรง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงอรพินท์ คุ้มเผ่า

๒๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๐๗
เด็กชายอัครพันธุ์ รุ่งสว่าง

๒๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ เขียวครืน

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงเพชรลัดดา จันทร์หอม

๐๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๑๐
เด็กชายเหม่ง พม่า

๐๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายเอกรัฐ อึงทอง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายไกรสิทธิ

์

ทองกูล
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๑๓

นางสาวกิงผกา

่

ทองภูมิพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายชนาธิป ศิริไพรบูรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุขสำราญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายนรสิงห์ ทับวังกลำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายนัฐพจน์ นิโครธา
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงบัวทิพย์ ลีตระกูล

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ ทำนา
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงวันวิสา ปานโต

๐๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงศศิปรียา รอดจิต

๒๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงศิริพร บุญเฉย
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อยู่เครือ
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายอณิสรณ์ อ่อนเทียง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายอัษฎาวุธ เพียงนัน

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายเฉลิมพันธุ์ สุธิสาร
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ บัวอยู่ ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายธนาธิป จันทร์ไพศาลสิน ๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายธีรพล สร้อยสน ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๓๐
เด็กชายพงษ์พันธ์ โพธิเตียน

์

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายภูธกานต์ ทองใบ
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายภูริพัฒน์ นิมนวล

่

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายวัชระ ติเยาว์
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายศุภรักษ์ ลวนะกร
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายสราวุฒิ ทิมคล้าย
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายสัมพันธ์ โชคบำรุง
๒๒/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงชนิตา แสงสุวรรณ
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงธนภรณ์ นาคสาทา
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงพิชชาพร เคมาชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๔๐
เด็กหญิงมัชฌิมา ศรีสุข

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงยลรวี อาจปกษา
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงยุภาพร มัชมี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงรังสิมา ถวิล
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ชัยยศ
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงพิมพกานต์ มันพรม

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ธเศกิตติพงศ์ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายอัษฎา ทองพูล
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายแก้วชาย ยาประดิษฐ์
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ คงมัน

่

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๖๕๐
เด็กชายสรยุทธ นุ่มเพิง

้

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ขำพินวงศ์
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงกอบแก้ว ฉายทองคำ
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงจันทกานต์ เพือมสุบล

่

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงชวัลนุช จุ้ยเจริญ
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงณัฐนพิน คีรีวัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงปณิตา สุขเจริญ
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงสุธิดา จันทร์ดี
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงอริสรา สละบัวไหว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงสุพิชญา ดอนเหลือม

่

๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงธรรธิมา แย้มมา

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายสถาพร ศรีชุ่ม
๑๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายชัยยุทธ์ บุตรเพียร
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายธเนศ คะณาวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงทศวรรณ ปานรินทร์
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๖๕

นายสมคิด ล้อดี
๒๐/๔/๒๕๒๑

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ สรรเสริญบุญ
๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หลินจ๊ะ
๓๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายศิรภพ ดิษฐปวน
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงจารุวรรณ ภูมิอักโข ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๗๐
เด็กหญิงกรชนก นิยมเอียม

่

๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายวิทวัส มิลินทจินดา
๒๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๗๒

นายวีรพล จือประสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ เอิกเชือ

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงกรรณิกา กุลเกตุ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายณัฐพนธ์ เกิดแตง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ ทองเนิด
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงธนัตดา สุธาพจน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงนอแมร์ -
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงนิภาพร ดำเนินเกษม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๕๙/๒๖๘๐
เด็กชายพูนทรัพย์ จันทร์เทวี

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงสุภาวดี อ่อนแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงอาริตา ทะแดง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายจักรกฤษ น้อยกำเนิด
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงจารวี จันอรุณ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๗ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายจารุพัฒน์ ก่ายโนนสูง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายจิรวัฒน์ นันตะบุตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๘๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

นิคนธา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายจีรายุทธ ทองโชติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายจุลจักร น้อยกำเนิด
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๙๐
เด็กชายชัยวัฒน์ อินทร์ปญญา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายชาคริต ไชยประดิษฐ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายณัฐพนธ์ สุวรรณรัตน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธาราม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงณัฐสุดา ประภัสสร
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงธนพร อ้นพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ หมอสิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายธนากร เปลาเล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายนนทพัทธ์ บัวศรีใส

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงนฤมล อินทรทรง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงนันท์ธิญา เจตพุก

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๐๑
เด็กหญิงปภัสรา ศรีโพธิกูล

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๐๒
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ยิมเชิง

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๐๓
เด็กหญิงปรีชญา มีศิริ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๐๔
เด็กชายปาณรวัฐ โยธากิจ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๐๕
เด็กชายพิชิตชัย ชานุ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๐๖
เด็กหญิงภัคจิรา แย้มศิริ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๐๗
เด็กชายภาณุกรณ์ สุขกรม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๐๘
เด็กหญิงมธุรดา ผลดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๐๙
เด็กหญิงมนัสวี ดีวัน

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๑๐
เด็กชายยิงโต

่

แซ่ลิม

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงวริศา เครืออยู่
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงศรัณรัชต์ ศรีโบราณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายศักรินทร์ แถมพิทักษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายศิริชัย นุอาจารี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายสรรชัย ตัณทานนท์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายสรศักดิ

์

กวางทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงสาวิตรี เกิดฤทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายสิทธิพล ประสานพิมพ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายสิรวิชญ์ สุขสมบูรณ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๘ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงสิรินดา ใจมัน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายสิริศาสตร์ กวางคีรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายสุทธิพร สังข์ทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงสุธิดา พละสุ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงสุนิสา อะทะเทพ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงสุภนิดา จันทร์ดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงสุภัคษร นิมนวล

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายหวย -
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงอติกานต์ เปลาเล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายอธิป ผึงผาย

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ชาโชติ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายเอโก แสงสว่าง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงแอนนี

่

พม่า

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายกันตพัฒน์ เหลนปก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายขวัญชัย ชูเลิศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายคณาธิป เสนาะคำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายจตุภัทร มักเจียว
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงณัฐณิชา รอดผล
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงณัฐภัทร เถือนสุริยะ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงธัญวรัตน์ มักเจียว
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๔๐
เด็กชายธิติวุฒิ เนียมสังข์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายนรภัทร แดงสา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายนราธร แผลงเดชา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายพิสิษฐ์ เสลาลักษณ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายภูมิรพี เอียมชาวนา

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายสรสิช คงมะคา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายสาธิต เพิมขรัวจำ

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายอภิรักษ์ บูชา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหุบมะกลำ วัดหุบมะกลำ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายอัครชัย พิมเสน
๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๔๙

นางสาวชุติมา เพ็ชรแสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๕๐
นายตัน จี

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๕๑

นางสาวธมลวรรณ หืออินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๕๒

นางสาวประภัสสร สระศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๕๓

นางสาวปรีชญา เนยน้อย
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๕๔

นายพิเชษฐ์ มหาดเล็ก
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๙ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๗๕๕

นางสาววสิพร ประเสริฐศิลป
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๕๖

นางสาวอริณญ์รัศมิ

์

โพลังกา
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๕๗

นางสาวอาทิตยา รวยเงิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๕๘

นายแสน เปรมปรง
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๕๙

นายโสภณ ขำแผลง

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๖๐
นายไกรวิทย์ สังข์บรรจง

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงกชกร นาคหนู
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงกัญญาพร บุญปน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แสงศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ประสาร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงจิราภัทร ปยธโร
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายฐิรพรรษ สีสมพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายณัฐพนธ์ สุวรรณมาลี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงณัฐริกา ไพรณาวัลย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายทรงพล ธรรมพร้อย
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๗๐
เด็กชายทองเพ็ชร แสงศูนย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงทิตยา ศรีบุญเรือง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงปยพร รุ่งมงคล
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายปยวัชร์ สุธาพจน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายปยวุฒิ สุธาพจน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงพิมลวัญล์ พรายเมฆ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายภูริพัฒน์ นุตะโร
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ มุมมาลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงวรรณษา ทรัพย์เติม
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงวาสนา จงฉิม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงศศิกานต์ แผลงเดชา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงสาวิตรี บุญเลิศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงสิริขวัญ ตังตรัยรัตนกุล

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ปงมี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงอรอนงค์ นาคนาคา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงอรอุมา ลีเลิศ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงอัมพร ขันขวา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายไชยวัฒน์ พ่วงถำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงปลายฟา ฟกปอน
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงลักขณา เรืองวงศ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๐ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงวตรียา นุเจิน

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงวิภาดา อิมหนู

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงสุพรรษา ปลีฟก
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงสุวิมล หนูเหล็ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายอณุพล อนุพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงอริสา พวงรอด
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงอัญชนิดา คุ้มเกิด
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๙๗

นางสาวอินทิรา ทองดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงศศิประภา เอมโกศา
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ วงศ์เนียม
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงจารุมาศ อำคาหล้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครึม วัดหนองครึม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๐๑
เด็กชายปราโมทย์ ลุกูล

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครึม วัดหนองครึม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๐๒
เด็กหญิงพวงผกา นพชำนาญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครึม วัดหนองครึม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๐๓
เด็กหญิงภัสสมล อ่อนชูสูงทรง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครึม วัดหนองครึม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงมินตรา จงฉิม

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครึม วัดหนองครึม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงสวิชญา ชาติประยูร

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองครึม วัดหนองครึม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงชนนิกานต์ เทพวัง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงกนกพร เสือแพร

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงจันทิมา ธิขันติ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๐๙
เด็กหญิงจิรารัตน์ สุวรรณลือ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๑๐
เด็กหญิงณัฐนิชา ปลืมจิตร

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๑๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ ช่อเหมือน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงปทมวดี ฉุยรักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ เปยรักใคร่
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงศมานันท์ ผ่องศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงปุณยาพร พฤฒิพิบูลพงศ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล)

วัดสนามไชย  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงมัลลิกา รัตนไพบูลย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล)

วัดสนามไชย  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๑๗

นายชุมพล ลือไพบูลย์พันธ์
๒๒/๕/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๕๕๙/๒๘๑๘

นายพิชัยยุทธ อุดมสวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอดำเนินสะดวก วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๑๙

นางสาวกอบกูล ศรีเข็ม
๑๐/๑๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอดำเนินสะดวก วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๒๐
เด็กหญิงจันทิมา ศรีเมฆ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายจิรายุ ฐิติวิทยาสรรค์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงจุฑามาศ วุฒิอัมพร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงฐานิดา ศรีภุมมา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงณัฏฐินี โล่เกียรติคุณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๑ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงณัฐภัสสร มณีวงษ์ตระกูล
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงรังสิมา ประสิทธิเวช

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงศิริพร แดงประสิทธิพร
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงหทัยภัทร ศรีมาดำเนินชัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงเยาวพา เกตุประทุม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๓๐
เด็กชายณฐมน สีเหลือง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงทองหทัย บุญเจียม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงวันวิสา หงษ์งาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายอาณาเขต เพ็งจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายก้องชัย อิมสุริยวงศ์

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงณัฐนิชา เพ็งบุญชู
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายธนาทร ลิมสุนทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายธีรพันธ์ หนูเจริญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ประชากรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงพรสวรรค์ สุวรรณทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๔๐
เด็กหญิงพรสิริ สรสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงภัสสร น้อยชม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงเนาวรัตน์ รอดคลองตัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงชุติมา สีเหลือง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงธัญรดา สวัสดิผล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายนพดล ปานบุญยืน
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงพรพรรณ จุฑาวรรธนะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายวรภพ สินบุญยะมะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงวรินทร์ดา จรณะหุต
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงอิสรีย์ ธรรมกิจวัฒน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงเบญจพร คล้ายเอียม

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายเหมวัต เปาเล้ง
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๕๒

นางวันตนา สุวรรณพางกูร

๑๙/๑๑/๒๕๑๓ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายกอบชัย ทะสะรัง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงงามลักษณ์ ศรวิชัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงจิรวดี บุ้นเฮียน

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงชนาภา ปูจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายณัชพล ทัศนากร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงณัฐนิชา เมฆวิไล
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงณัฐวิภา เกิดขวัญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๒ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๘๖๐
เด็กหญิงดวงหทัย ใหญ่ประเสริฐ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายธนาธิป วรรณยิง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายธนาธิป วิลัยศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายธนาธิป โถลายทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ รัตนไพบูลย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๖๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ อินทสุวรรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงธันยพร ทับเทียง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายธีรพงศ์ ไตรวิลาวัณย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ ม่วงคล้าย
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงนันทิยา แสงสนิท
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ กมลจินดา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายประเสริฐ สวนจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงปทมวรรณ ปานทับทิม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายภควัต หอมทองดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงภัทรวดี ตุ้มบุญณะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๗๕

เด็กชายภานุพงศ์ พาชี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ เพือมเสม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงวันเพ็ญ ภานุมาศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายวิชญะ ขันตยาภรณ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงวิสสุตา เงินใหญ่
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๘๐
เด็กชายศิลากร เสถียรพงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงศุภนิดา อือเส่ง

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๘๒

เด็กชายสถาพร ลิมไพบูลย์

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงสุณัฐชา ทุมชะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงหทัยภัทร เรืองการุณ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงหทัยภัทร เอียมเจริญศักดิ

่ ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงอรวรรณ บุญญานุกูลกิจ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายอัษฎาวุธ มาเทศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายเกริกพล เสถียรพงษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายเจษฎา ทองเชือ

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๙๐
เด็กหญิงเบญจมาศ ชัยเจริญกิจกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๙๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โถลายทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ ทิมทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายกฤษนัยติ

์

หลิมหอมกี

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ เล่าปง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๓ / ๑๑๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายคุณภัทร สันตินิยม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายจักรพงศ์ แตงเล็ก
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายจิรวัฒน์ บำรุงผล
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายชัยธวัช หมู่จันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายฐิติวงศ์ แสงศิลาวุฒิกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายณภัทร สุดโสม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี เถือนบุญ

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงณัฐฌา กิจชนม์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๐๓
เด็กชายณัฐภัทร สุขสงัด

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายธงชัย บุญเลิศ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายธีระ โดรินทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๐๖
เด็กหญิงนันสุนีย์ กรกฎคุณากรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๐๗
เด็กหญิงพัชณิดา นิลมาตร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงภัทรกันย์ ศรีวิลาศ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงภัทรวรรณ เจริญชนม์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๑๐
เด็กชายวิศรุต เอียมอำไพ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายวีรดลย์ มีมังคัง

่ ่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๑๒

เด็กชายวีรภัทร ทองจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายวุฒิภัทร วิเวกอินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ แจ่มจำรัส
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายศุภกร เจริญรักษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายสมบัติ เทพปลืม

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายสิทธิกร บุ้นเฮียน

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงสิริตา แซ่โค้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงสุชาดา โอ่งเคลือบ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงสุพรรณี เหลืองละออ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงสุภัทรา พัวสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายสุรพงษ์ หมู่จันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงสุวิมล ชูสุวรรณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงหทัยภัทร บุ้นเฮียน

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงอภิสรา จินดามรกต
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายเจษฎากร ภวภาคย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา ปานศุภวงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงกนกนาถ อักษรศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายกิตติพิชญ์ จรูญศรีโชติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๔ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๙๓๐
เด็กหญิงชาริณี อร่ามวงศ์ไพศาล

๐๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายณัฐภัทร สุขภใส
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายธนาตย์ ศิริพิลา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายนที กิมจือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายนันทวัฒน์ ดาวเรือง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายนันทวัฒน์ เริมเสริมสุข

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายบวรวัชร จีนชิว
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงบัณฑิตา วิริยะวัฒนะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงปนมณี คงใจ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงปุณยาพร บำรุงผล
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๔๐
เด็กชายพัชรพล ดาวเรือง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงวสุนธรา มหาธนาวงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายวิทวัส แซ่ซิม

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายวีรภัทร อนุเวชสิริวัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงศรัณยา เกียรติศักดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงสุภาพร ฟกแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายอดิรุจ สุริวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายเจษฎา ทองดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จิตรประสาทพร

๐๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์
เลิศประเสริฐภากร ๒๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๕๐
เด็กชายจินตรัย สีแตง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายธนบัตร พุ่มทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายพงศธร เอียวสุวรรณ

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายวิทวัส จิวะอุดมทรัพย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายวีรภพ บุ้นเฮียน

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายอลงกรณ์ รัตนไพบูลย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายอานุภาพ วงศ์สินอุดม
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายไพศาล กุลชุติสิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงวรรณรดา เจริญผล
๑๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๕๙

นายกังวาล แซ่ตัง

้

๑๔/๑๒/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๖๐
นางสาวสาริณี สมประสงค์

๒๒/๖/๒๕๓๕
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๖๑

นางสาวสิริมา อ่างเหล็ก
๑๒/๐๕/๒๕๓๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๖๒

นายวรภาส วิเศษสิงห์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ตันทะสิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนฟกทอง วัดพิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงนิดา กลินขจร

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนฟกทอง วัดพิทักษ์เทพาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายสมศักดิ

์

ทัศนากร
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนฟกทอง วัดพิทักษ์เทพาวาส  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายกิตติชัย โชติชุษณะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงมัลลิกา เจริญภักตร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม วัดราษฎร์เจริญธรรม
 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงดนุนุช แต้ภักดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายปภณ ภัทรดำเนินสุข
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงสิรภัทร ลิมดำเนิน

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายวทัญู มีทะนาน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายศรัณญ์ วงษ์มณีเทศ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงนรินธร
มหัทธนะประดิษฐ์ ๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงปรีชญา แถมเงิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงจันทิมา สีมงคลรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงชญาณี บัวเงิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงฌัชชา ฤดีเย็นสกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงณัฐณิชา อุ้ยทรัพย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายณัฐภัทร อาจหาญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๘๐
เด็กหญิงณัฐวิภา ประยุทธ์พร

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายธนสิทธิ

์

ทิมทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายธีรภัทร ศรีเอียมกูล

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงผกามาศ แสงแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงพรนภา พันศรีภักดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงพิมลวรรณ ฮกฮวดซิม

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายรัชชานนท์ ประกอบกิจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงลลิตา เมฆสมศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงศิริพร พอเผ่า
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายสุรยุทธ กอบุญญฤทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงอติพร สมบูรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๙๑

เด็กชายอนุภัทร ปานดำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงอภิญญา ปญญาสวรรค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายกฤษฎา ไทยภักดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย ญัติพันธ์วาวงศ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทนะโสตถิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงชไมพร คล้ายโพธิทอง

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงณัชชา สินธำรงรักษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงณัฐพร ไชยกิจกุล
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายทิวัตถ์ วรรณคร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงธนัชพร ยังมากนาม

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายธเนศ สุขประทุม

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงนฤมล วังประทุม

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงนันทิพร อินทรอารักษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงนิภาพรรณ พิบูลสุขสิน

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายปวริศ วรนิติเยาวภา

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงพนัสดา แซ่โกว

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงพรนภา เจรจาปรีดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงพรหมพร ทัศนากร

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โชติสุวรรณกุล

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ตังบำรุงพงษ์

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๑๑
เด็กหญิงภัทราวดี ชินไพบูลย์

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๑๒
เด็กชายภาณิศ ขาวสุวรรณ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงวรัญญา เต็มเปยม

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรทรง

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๑๕
เด็กหญิงวิภาพร ทาบุญมา

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๑๖
เด็กหญิงศุภนิดา เหรียญทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๑๗
เด็กชายศุภฤกษ์ แซ่ลิม

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๑๘
เด็กหญิงสิริวิมล หงีฮะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๑๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วิชาคง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงเกศินี รอดอิมทรัพย์

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๒๑
เด็กชายเกษม สมมาก

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา สอนด้วง

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๒๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ ปนแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๒๔
เด็กหญิงณัฐธิชา สงสุวรรณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงณัฐวดี นิลเปยม

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๒๖
เด็กหญิงธนาทิพย์ เผือกนิมิตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๒๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันทร์ทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๒๘
เด็กชายธีรวัฒน์ เสริมตระกูล

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๒๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ปุจฉาการ

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงศิริยากร ฮะบุญมี

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๓๑
เด็กหญิงสุธิดา วนะรุจิ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๓๒
เด็กหญิงสุมินตรา ใจอารีย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๓๓
เด็กชายอดิศร สมนึกเจริญสุข

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๓๔
เด็กชายเจษฎากร สินด้วง

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๗ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๐๓๕
เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมสุรินทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๓๖
นางสาวคณิตศร ทองเพิม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๓๗
เด็กหญิงจันทิมา อินทรประเสริฐ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๓๘
นางสาวจินตนา เจริญสกุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๓๙
เด็กหญิงจิราพรรณ จันทร์หนามแดง

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายชญานิน ไกรเกริกศักดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๔๑
เด็กหญิงฑิตยา พานิชเจริญ

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๔๒
นายณัชพล ก่อมงคลกูล

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๔๓
นายธนวรรษ

มหัทธนะประดิษฐ์ ๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๔๔
นายธนวัฒน์ สุวรรณศิลป

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๔๕
นางสาวพิมชนก สันติวงศ์วนิช

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๔๖
เด็กชายพิรุณ แพพวงทิพย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๔๗
นางสาวภัทรวดี พ่วงปาน

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๔๘
นางสาวภานุมาศ ฉิมเมือง

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๔๙
เด็กชายวสันต์ ตันตระกูล

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงศิริกร มังกรศักดิสิทธิ

์ ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีศรานนท์

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๕๒
นางสาวศิริลักษณ์ เซียงกอ

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๕๓
นางสาวศุภนิดา นกงาม

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๕๔
นางสาวศุภรดา ฮะค่อม

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๕๕
เด็กหญิงสุตาภัทร ฉิมมามี

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๕๖
เด็กหญิงสุภารัตน์ อังกุล

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๕๗
นายสุวรรษธนะ วรนิติเยาวภา

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๕๘
นางสาวอธิติญา เอียวประเสริฐ

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๕๙
เด็กหญิงอรกัญญา ปภาวีร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๖๐
นางสาวโชติกา ปริตตะพงศาชัย

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๖๑
นางสาวกรรภิรมย์ แซ่ลิม

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๖๒
นางสาวกุลนันทน์ แซ่เฮ้ง

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๖๓
นางสาวชลธิชา ขันทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๖๔
นายธีรภัทร นิยมพงษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๖๕
นายศรัณญ์ ดำเนินภัณฑ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๖๖
นางสาวศศิวิมล พัฒนศศิรัฐกุล

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๖๗
นางสาวอริสา นิลดวง

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๕๙/๓๐๖๘
นายจักกริช ด้วงอ่วม

๑๓/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๖๙
นางสาวพิมพ์นิภา ทองอร่าม

๒๒/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๘ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงลลิตา สังข์อนันต์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๗๑
เด็กชายอรรถลาภ จันทร์มงคลชัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงพุธิตา ชุ่มอุระ

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงอรไท สุทธิเชษฐ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรางสีหมอก วัดคูหาสวรรค์  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๗๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เทียมอุทัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรือ วัดท่าเรือ  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๗๕
เด็กหญิงฐิตาภา พัวไพบูลย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงศันสนีย์ จิรบัณฑิตย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๗๗
นางสาวสิริ กาลู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๗๘
นายอาทิตย์ กัวพู้

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๗๙
นางสาวอำพัน ผัวหมัง

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงสุวิภา พุ่มพฤกษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๘๑
เด็กชายอนวัช วงศ์ฤชุวนิชกุล

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงศศินา บงสูงเนิน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงสุธาสินี สายสุดใจ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วัฒนวงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงฐิรกานดา อิมโอษฐ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงนรีกานต์ ยิมใหญ่

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๘๗
เด็กชายนิติภัทร บุญช่วย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ทายทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๘๙
เด็กหญิงศมานันท์ ธรรมโลกา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายศรัณย์ อาจแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๙๑
เด็กหญิงศศินิภา เอกฉันท์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงกมลรัตน์ หอมกลิน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๙๓
เด็กชายชัยธวัช ขุนนุช

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๙๔
เด็กชายชัยรัตน์ ทายทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๙๕
เด็กชายชัยวัฒน์ คะเชนทร

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทายทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๙๗
เด็กชายธีรพัฒน์ ใจดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๙๘
เด็กหญิงปรียา กิมจิตร์

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๐๙๙
เด็กชายปรเมษฐ์ ขุนนุชนารถ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายพงศกร ชืนอารมณ์

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๐๑
เด็กชายพิทักษ์แดน บรรดาศักดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๐๒
เด็กหญิงศรีกมล เอมโอฐ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงสุพัชนิภา แจ่มจันทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาถำ วัดเขาถำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๐๔
เด็กชายดำรงศักดิ

์

อยู่บน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๙ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๑๐๕
เด็กหญิงสุชาดา เกตุนิล

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ วัดดาวลอย  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๐๖
นางฟาหม่น รัตนฉายา

๐๕/๐๘/๒๕๐๒
กศน.อำเภอปากท่อ วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร นุ่มพวง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๐๘
เด็กชายกิตติภณ ยอดแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๐๙
เด็กชายจตุรงค์ เหล่าจีน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงชลธิชา ติบรรเทิง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายชินดนัย ทิณวงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายณัฐพล ราชป
๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายธนกร บัวปรางค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายธนกร เวชการ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

มีฉวี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายธีรโชติ เขียนงาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงนำตาล -
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายปรวุฒิ พลพิมาย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๑๙
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ทองคำ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๒๐
เด็กหญิงปาริชาติ วงศ์กว้าง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายพงศธร อิมน้อย

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ บูชาเทียน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายมนัสวี มีสมบูรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงรุ่งนภา สุคนธ์น้อย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงวรรณนภา รัตนชู
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงวรรณวิสา ชัชวาล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงวรัญญา จันทร์กำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงวราภรณ์ สีทองสุก
๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงวัชนิดา เตียวสกุล
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๓๐
เด็กหญิงวิภาวี วงษ์วิจิตต์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงศิรประภา สุดเสวก

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงสิริวิมล โชคแน่วแน่
๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงอรอุมา เกิดศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายอิทธิพร สูนย์นาดำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงโชตินา ทับทิม
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)

วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงกนกพร คมกล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงกันยารัตร์ เมฆฉาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายชล มอญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ พรหมชาติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๐ / ๑๑๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๑๔๐
เด็กหญิงนิชนิภา ฟาคนอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงนำเพชร เอียมละออง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงภัทริดา เปรมปรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายวีระพันธ์ คำสิงห์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงศุภวรรณ แท่นทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๔๕
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ จันทะพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงกรรณิกา บุญน้อย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงชลธิชา จินดาวัลย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จีระโร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงธนกาญน์ นะสีโต
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงธนัชชา จันทร์กระจ่าง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายอนุวัตร เปลียนสมัย

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงอรณี ขุนวิเศษ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายกสิณพัฒน์ แซ่ตัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงนันท์นภัส วิชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงศิริณา เหมโยธิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายอรรถพล น้อยเจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงเพ็ญศรี สนองสินธุ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางงาม วัดยางงาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงปยธิดา คุ้มครอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงวรรณิษา หลิมเล็ก
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงศิริพร พุทโธ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายกวี คุ้มครอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงณัฐฐา ยอดโพธิทอง

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายธนัญชัย ธรรมใจดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายธันวา สวัสดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงสุณิสา คุโบ๊ะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงสุภาพรรณ วงษ์กรอบ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงณฐนนท์ เกิดน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงพรชนก จันทร์แจ่ม
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงชุติมา ชูโชติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงนฤมล ดวงผาสุข.

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายภูวดล ปญญา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายสุภัทร พูลพิพิธ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๗๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสาวะทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงดลฤทัย เทียมปาน
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๑ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงนันทิกา เติมต่อ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๕๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงดวงแก้ว คล้ายศิริ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๕๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงธิดาวรรณ ปนผึง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายธนโชติ ชืนมีศรี

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายบวรทัต แก้วปานกัน
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๘๐
เด็กชายวีรชัย เข็มเพชร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงสมฤทัย แซ่อึง

๊

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงสรารัตน์ ใจดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงสุทธิชา ประทุมเจริญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงสุทธิชา แดงฉำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายสุริยา จันทะโยธา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายสุเทพ ฮกเจริญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงอัญชัน นาคสิงห์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายเจษฎาพร บัวคล้าย
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงเปรมสิริ ชัชวาลย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๙๐
เด็กหญิงกิตติมา คุณขาว

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สมรวย
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงดาว พม่า
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายนิษฐ์ ฤทธิเดช

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงปภัสวดี พุ่มพวง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงมินตรา เดิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงลลิตา ขุนนุช
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงวันเพ็ญ อณากูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายวิศวะ ขอย้ายกลาง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายศรันย์ แก้วขาว
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายสรัล บุญมี

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงสุชาดา ขุนนุช

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๐๒
เด็กหญิงอรปรีญา อิมคล้าย

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๐๓
เด็กชายกิตติชัย เจริญกลิน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๐๔
เด็กชายจิรานุวัฒน์ แย้มศิริ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายสุวิทย์ ใจดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรรณ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๐๗
เด็กชายวุฒิชัย พันพวก

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๐๘
เด็กหญิงสมิตานัน สวัสดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสีวะรา วัดห้วยยางโหน  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงหมียะ

่

เชอมือกู่ ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๒ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๒๑๐
เด็กหญิงตันหยง วิจิตขะจี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงสุพัตรา สุขสิงห์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงอาริยา บุญรอด
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงขนิษฐา สายบัว
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงชาริสา วงศ์จันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงทยพร เอียมแบน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๑๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน นราพันธ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงฟาใส เทียนรุ่งสวัสดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๑๘
นางสาวขวัญณิกานต์ เวียงวนาวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงจันทร์ทนา บุญรักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๒๐
นางสาวจารุณี ฟกเจริญ

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงณภัทร มุ่งพันธ์กลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงณิชกานต์ มรกตคีรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงธิวาพร วงศ์กฤชชนะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงนฤมล สวนไผ่
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงพลอยนภัส คำหาด

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงรณิดา เสขะนันทน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงลำดวน สุวรรณธัญญกิจ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงอรพรรณ ทิศะกิจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงอลิศรา ประชารังสรรค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๓๐
นางสาวโสพิศ อมรวิวัฒน์กุล

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๓๑

นางสาวกัญจนพร เพียรดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๓๒
เด็กหญิงมนฑาทิพย์ เถาเล็ก

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงมนทิชา เถาเล็ก
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๓๔

นางสาวมุกดา ชมไพรสายธาร
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงรักษิณา กลอนกลาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงวรรณภา อึงอารุณยะวี

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงวรวลัญช์ สุวัฒนโรจน์ฤทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๓๘

นางสาววลัยลักษณ์ โพธิแก้ว

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๓๙

นางสาวศิริภาพร
สุขเจริญประเสริฐ ๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๔๐
เด็กหญิงสุรินญาดา ยอดทรัพย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงอารีษา เทพเทียน
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๔๒

นางสาวเอิน โกศลการกิจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๔๓

นางสาวโยษิตา ถนอมศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๔๔

นางสาวดารารัตน์ พูนศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๓ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๒๔๕

นางสาวลักษณา แบนอภัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๔๖

นางสาววรากร หลิมเลิศรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๔๗

นางสาวอรัญญา วนาพิทักษ์กุล
๐๔/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๔๘

นางสาวพรทิพย์ ก้องพนาอำพล
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๔๙

นางสาวสรินญา
สุขเจริญประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๕๐
นางสาวอาทิตยา ชัชวาลย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๕๑

นางสาวอารียา พิมพ์ใหม่

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๕๒

นางสาวเขมจิรา ดวงใจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๕๓

นางสาวเหมือนดาว กิตติคุณก้องไพร
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๕๔

นางสาวกุลยา บำรุงตระกูล
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๕๕

นางสาวจุฑาทิพย์ ชัยสลาตัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๕๖

นางสาวนพวรรณ จงเปรมชาติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๕๗

นางสาวเจนจิรา เฌอมือ
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายจิรภัทร์ จอมเผือก
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงสุนิสา โพธิสุวรรณ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำใส วัดหนองนำใส  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๖๐
นางสาวจีรนันท์ ทองไร่

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๖๑

นายณัฐนนท์ ผู้มีศิล
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๖๒

นายณัฐิวุฒิ สมตระกูล
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๖๓

นางสาวปณญาภัคร์ ลืนกลาง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๖๔

นายวีรพงษ์ ศรีปอม
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๖๕

นายเสกสรร เอ่ยเสิก
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๖๖

เด็กชายธีรเดช ไชยมงคล
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายสุทัศ มันคง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายธนพล คงเพ็ชร
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายไกรวิชญ์ ทองแดง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๗๐
เด็กชายอภิวัฒน์ ตาดสีสด

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงเมธาพร หอมสนิท
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๗๒ เด็กหญิงประไพพรรณ
วรรณทวี

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา คำหาญ
๑๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เหมาะโสม ๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์ขู
๑๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายธนวุฒิ จันทร์ขู
๑๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายจตุรงค์ ทนนานนท์
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงจิฎาภา มีนาท ๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงสุวนันท์ ฟากฟน ๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๔ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๒๘๐
เด็กหญิงชลิตา เงินคำ ๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายนภสิทธิ

์

สีผ่องใส
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ทายทอง ๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงธนัญญา แสงจันทร์
๑๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายเอกราช อิมโอษฐ์

่

๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงณัฐนรี ทองน้อย
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๘๖

เด็กชายวีรภัทร แก้วสมัย
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายณัฐพล พุฒหอมรืน

่

๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปาไก่  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายเมธี รูปทอง
๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายเกรียงกมล คล้ายสุบรรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๙๐
เด็กชายคัมภีร์ จิตเลิศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงวรรณนิษา ลูกเสือ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงสุจิรา อินเสน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงพรนิภา หงษ์แก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงมนทกานต์ แสงทองอร่าม
๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงนิภา พม่า
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงลักษณพร คูณคำตา
๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงพรชนก คนลัด
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

เลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญธรรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายวุฒิชัย เอียมสุพรรณ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พิบูลแถว

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๐๑
เด็กหญิงปวีณา สวัสดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ วิมลมรรคาราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๐๒
เด็กชายวาที ผลิกระโทก

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองบัว สุขวราราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๐๓
เด็กหญิงนิภาพร เกษสุรันต์

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองบัว สุขวราราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๐๔
เด็กหญิงวราพร แก้วทับทิม

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองบัว สุขวราราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เต๋งจงดี ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองบัว สุขวราราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๐๖
เด็กชายจักรวุฒิ ทองสุก ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองบัว สุขวราราม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๐๗
เด็กชายกิตติพณ สุกกลำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๐๘
เด็กหญิงชลธิชา ลอยลม

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๐๙
เด็กหญิงบงกช ชูคำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงพรพิมล ภูมิเพ็ง

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงพรรณวดี วิทู
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงรัญชนา ขุนหมืน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงศิริวรรณ รามภักดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงสุภาพร พนาสัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายจิรายุ ติงทอง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงวรรณรญา คำหวน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๑๗

นางสาวฐิติมา เทียงตรง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๑๘

นายบุรินทร์ คงเพิม

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๑๙

แม่ชีนัดดา หลำแหละ ๖/๕/๒๕๑๑ วัดถำสิงโตทอง ถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงปทมาภรณ์ นิลอร่าม

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดนาสมอ  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายคเนศ แก้วคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงจิดาภา จิตรงามขำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงปาริฉัตต์ กุลสุวรรณ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงสายพิณ เจียกงูเหลือม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์นวลศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงกวินนา พานิชสมบัติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงขวัญชนก จำเหล่
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงชนากานต์ สงกรานเสงียม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายชนาธิป จันทะวัง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๓๐
เด็กชายณัฐจักร มากขำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงธนภรณ์ ผิวนิล
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงธิติภา เดชสุวรรณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงนิรัชพร ปทุมสูตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงบุญฑริก แดงอรุณ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายปติยะ แสงโฉม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงปยะภัทร สุวรรณ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๓๗

เด็กชายพีรธัช
รุ่งประทีปไพบูลย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงแพรวา ใจอดทน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายภาณุมาศ พันธ์ไทย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๔๐
เด็กหญิงสุนิสา วงษ์เวียน

๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ กล่อมเกลียง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ใข่แฉล้ม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงณัฐนรี ขันธุลี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงธัญพิชชา พิทักษ์มโนธรรม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงพีรยา ศรัทธาผล
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีบุรินทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงสุชาดา สายสุด
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลาดควาย ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายชุติพนธ์ ศศิวัฒนพร
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงญาดา แดงประเสริฐ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร ศพอ.สวนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๓๕๐
เด็กหญิงปยวดี นารี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงแตงกวา -
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุแค ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงพีรดา เชือแถว

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุแค ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๕๓

เด็กชายปชาบดี ยลเบญจพล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายภานุ -
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงกมลพร แพงน้อย
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรมโกฎ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงวรรณา ท้าวประเสริฐ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายศาศวัต อินตา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงนงนภัส ชูชืน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๖๐
เด็กหญิงอัญชลี สุนทรวิภาค

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปรือ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โตเพ็ชร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ เกษี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงณัฐชรี ปนปด
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายทศพร ดวงแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงพรรณธิภา เพ็งปาน
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงพรรณี หงษ์สัมฤทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงพวงผกา อุ่นเรือน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายรัฐภูมิ ปานเรือง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงอุษณี ปนเกตุ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๗๐
เด็กชายยุทธนา นาจะหมืน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัฎใหญ่ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงสุธาสินี ยอดครู
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัฎใหญ่ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายสุรชัช ขันแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชัฎใหญ่ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายแง โชติมณี
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายชยากร เมฆนาคา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ แก้วมุกดา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สังสุวรรณ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงธนัญญา กิมไซ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายธนากร ฉายกองบุญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายธันวา พันธ์ไทย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๘๐
เด็กหญิงบัวเงิน ลายคล้ายดอก

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงปาริชาต วงค์แก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงพิชญา ประจวบวัน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงมาริษา ขันแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงศุภมาส ตาลำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๗ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงสิรินยา กระต่ายทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงสุชาวดี เปยมพร้อม
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงสุปรียา อุ่นเรือน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงเสาวรส เทพสวัสดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงอภิยดา มันคง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๙๐
เด็กชายอ่อน พือทอโป

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๙๑

เด็กหญิงอัญชลี พงษ์ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายปฏิภาณ ผาลารักษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๙๓

นางดารณี ทู้สกุล
๑๓/๐๑/๒๕๐๑

ศพอ.สวนแก้ว ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงจิตรสินี บุญเชิญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายณัฐพงศ์ จันวิลัย

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายธนกร หงษ์สกุล
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงปาลิตา ตลับทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงวรรณวิษา งามปลอด
๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงกาญจณา ลิมติว

้ ้

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงจีรนันท์ หลำชู

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๐๑
เด็กหญิงเจนธีรา จะซาน

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๐๒
เด็กชายชัยอนันต์ ทองชมภูนุช

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๐๓
เด็กหญิงณัฐชยา นาคอาจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๐๔
เด็กชายธนากร สกุลกิตติมากร

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๐๕
เด็กชายธีรพงศ์ บุญเงิน

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๐๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองชมภูนุช

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๐๗
เด็กหญิงนิธิพร กองรักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงเบญจมาศ หอมไกร

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๐๙
เด็กหญิงผกามาศ วรเลข

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๑๐
เด็กหญิงแพรวา คำสวาย

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงภัทรลดา สวดมนต์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายภูริภัทร สุขสวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายรพีภัทร หินอ่อน
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงวรญา พลอยเพ็ชร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงวรวิทย์ มีตาด
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ปานน้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงชาลิสา สุทธินวล
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงโชติรส อ่อนน้อม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๑๙

เด็กชายณัฐพงศ์ หอมไกร
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๘ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๔๒๐
เด็กหญิงดรุณี ลิมประเสริฐ

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงบัณฑิตา โพธิศรีทอง

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงปยธิดา แจ่มใจเพชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายอธิชา เอียมสอาด

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงณัฐชา เมืองบาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใยบัว ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงกชกร ขลิบเพ็ง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๒๖

เด็กหญิงกิตติมา เปรมทา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงจะตู (พม่า)
๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนก้อม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ หมีไพร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงอลิชา พุกวัฒนะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงจีรพัชร์ สิริวีรภัทรกุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ปทธนนท์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริเอก
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงกมลวรรณ ดนัยวรานนท์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๓๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มาเวหา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุ่นใจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เงินขาว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงขวัญกมล สงกรานต์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๓๙

เด็กชายคงฤทธิ

์

ชมชืน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๔๐
เด็กหญิงชญาดา พานอินทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงชนิดาภา คล้ายพงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงชนิดาภา ภู่ทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายณัฐชนน จารินทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายณัฐนันท์ ศรัทธาผล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงณัฐวดี ยินดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงดวงกมล อินหลวง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายธนิต ชรินรัตนกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงธัชพรรณ โพธิทอง

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายธัญธร ศรีประเสริฐ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงธันย์ชนก ลำเลิศ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ พันเพชร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงนภวรรณ แขกวัด
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงนภาพร อ่อนทะเล
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายบดินทร์ ศรีสัมพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๙ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายปฏิพัทธ์ ปนทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงปฐมาวดี ขุ้ยมี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายปรมินทร์ ปนแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายปริญญา ปลูกบุญทรง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงปณณพร สาดเอียม

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๖๐
เด็กหญิงพรนภา อติรัตนา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงพรรษา แคนจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงพรหมพร สินช่วย
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายพฤหัส วังโส
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายพลายแก้ว เทียนชัยแสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงภคพร คานภู่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายภควัต จำปาอินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายภควัต แสงจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงภัทรจาริน เพียรประสบสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงภาณินี สร้อยสาคร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๗๐
เด็กหญิงมธุรดา มากกลำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงรัตติกาล เหลืองเอียม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงวรรณภรณ์ พุฒิซ้อน
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงวราภรณ์ เขียวหวาน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงวรารัตน์ ศรีงาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงวิรดา สิทธิชัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงวิไลภรณ์ พรมเมตตา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงศศิพร ฟองนำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล วันทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงศิรินันท์ ศิริสวัสดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๘๐
เด็กชายศุภชัย พิจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ดีคำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงสกาวรัตน์ ราชวงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ กล่อมเกลียง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงสลิลรัตน์ จิตรงามขำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๘๕

เด็กชายสุรนาท ขันสัมฤทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายสุรเดช ปนป
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงอมิตา ใจซือ

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงอาทิตยา ธรรมลังกา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๘๙

เด็กชายอานนท์ มันคง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๐ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๔๙๐
เด็กหญิงอารยา จิตรงามขำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงอารียา ขวัญเมือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงเจนจิรา พงษ์ศกรสุนทร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายเดชาวัต แก้วกลัด
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๙๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ขาวผ่อง

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๙๕

เด็กชายเมธัส อินเขาย้อย
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๙๖
เด็กหญิงแอนเจอรีน่า ฉัตรสุข

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายโชคชัย ปญญาอิทธิกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๙๘

เด็กหญิงไอลดา ผายอย
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงกนกพร บัวดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์แก่น

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๐๑
เด็กชายกฤตยชญ์ สอนรอด

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๐๒
เด็กชายกฤตเมธ พันธ์ไทย

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๐๓
เด็กชายกฤษฎา ศรีสาหร่าย

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๐๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กล่อมจิตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พวงทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๐๖
เด็กหญิงกุลธิดา บัวบุญเลิศ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๐๗
เด็กชายคฑาธร วงศ์ศุภกุลกร

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๐๘
เด็กหญิงจรรยพร คะเรรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๐๙
เด็กหญิงจันทกานต์ นุชพันธ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงจิรประภา ทิพยอรุณ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงชฎาพร รุ่งนุต
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๑๒

เด็กชายชนธน รามัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายชนะชัย ศิริรุ่งโรจน์กุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายชนะชัย สูงจัน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายชนาธิป สินช่วย
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายชยณัฐ ก่อเกิดบุญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๑๗

เด็กชายชาคริต
กาญจนกิตติไพศาล ๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงชุตินันท์ ศูนย์กลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงญาณิศา พวงแฉล้ม
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๒๐
เด็กชายณฐพงค์ เจริญพานิชย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงณฐพร เอกวงษา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เพชรน้อย
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ต๊ะสาริกา
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายณัฐพล กรองแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๑ / ๑๑๗

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายณัฐพล ชัยมงคล
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายณัฐพล อาดชัยยา
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญมี
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงณัทธินี กองแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงดุจดาว ทองแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๓๐
เด็กชายธนกร เกิดโภคา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขเสงียม

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๓๒

เด็กชายธีระพันธ์ การชนไชย
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงนฤมล จันชารี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ ดาบแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ใจชืน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงบรรสิตา แสวงหาทรัพย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๓๗

เด็กชายปรมัตถ์ กองเหม็ง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงประภาพร เหลียมแก้ว

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงปรัชญาพร กิจวิจิตร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๔๐
เด็กหญิงปริชญา ขำสุวรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงปริยากร ชินเวช
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ คงชาติไทย
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๔๓
เด็กหญิงปญจวรรณ สีนำเงิน

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงปทมาพร นิมนวล

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงปารีณา มันคง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงปยธิดา จิตรงามขำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงผกามาศ อ่วมตรุษ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายพงศกร สีบุบผา
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายพรรคพล เฉลิมพันธุ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๕๐
เด็กชายพรหมพิริยะ พงศ์ทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๕๑
เด็กชายพรหมพิริยะ ศุภมาสเรืองศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงพัณณิตา หาญขุนทด
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงภัทรวดี เหล็กเพ็ชร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงภาวนา พุทธา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงยลรดี แก้วจินดา
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ยีสุ่น

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงรัตติกาล ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงราชาวดี หลิวประเสริฐ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายฤทธิชัย เนาว์สุวรรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๒ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๕๖๐
เด็กหญิงลักขณา คงกระพันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายวรภาส ภู่ทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๖๒

เด็กชายวรรษนล สุวรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายวรรษนัย สุวรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงวิชชุดา ภู่สุวรรณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายวิทวัส อินสระ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงศิรภัสสร สาตร์เวช
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงศิรินธร ยางสวย
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงศิริวรรณ กระจ่างแจ่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงศิริวรรณ นพเกตุ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๗๐
เด็กหญิงศุภศร กุ้งโพธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๗๑

เด็กชายสาธิต เซียงฉิน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงสุนิสา อุ่นภักดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๗๓

เด็กชายสุภัทรชัย นามเตียน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงสุภาพร ปุยชุ่ม
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงสุมินตรา อนุเลิศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๗๖

เด็กชายสุรนาท เคลือบสำริต
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๗๗

เด็กชายอชิตพล อุปโท
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงอภิชญา ทองดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงอภิชญา นุดบูลย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๘๐
เด็กหญิงอรไท ทำแท้

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๘๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ ภายสร้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงเพลินพิศ อัมราภินันท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายเอกราช สงหลักทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๘๔

เด็กหญิงโมนิก้า โควัช
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงไอลดา ลีกิมฮุย

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายกฤษณรงค์ พิมเพชร
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุนทรวิภาค
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายชาตรี พินอยู่วงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงณัชชา จีนประชา
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๙๐
เด็กชายณัฐนนท์ ชูชาติไทย

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ถินวงษ์ม่อม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายณัฐพล มาเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงธารวิมล สีเขียว
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๓ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายธีรพงษ์ นาคสุนทร
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายธีรภัทร สิมสิน
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๙๗

เด็กชายธีร์ธวัช บุญเพ็ญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายนันทพงศ์ ราคะใจ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๕๙๙

เด็กชายบัญชา ท้าวพิมพ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงปณิตา มีล้อม

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๐๑
เด็กหญิงปยดา เต็มวิจิตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๐๒
เด็กหญิงพรพรรณ สุขสีขาว

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๐๓
เด็กหญิงพันวสา แก้วทิม

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๐๔
เด็กชายภาสวิชญ์ เซียงฉิน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๐๕
เด็กชายภูบดินทร์ สูงกิจบูลย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๐๖
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ มหาโชติ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๐๗
เด็กหญิงวณิชยา ช้อยเครือ

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๐๘
เด็กชายวฤทธิ

์

เหล็กขำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๐๙
เด็กหญิงวาสนา เขียวบุญมา

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๑๐
เด็กชายวิทวัส จันทร์เจ้า

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายวุฒิชัย นิลเพ็ชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงศิริกาญจน์ แสงวิเศษ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายศุภณัฐ อาระลา
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงศุภร ถึงแสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายสมชาย ฉัตรเจริญพร
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๑๖

เด็กชายสหรัฐ ตังแสงทอง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงสุนิสา ชุนดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงสุพรรณษา หลวงบุญมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายสุรวิชญ์ ทองบุญส่ง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๒๐
เด็กชายสุเมธี อนุเลิศ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๒๑

เด็กชายอนันตชัย มณีขำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงอรัชพร อรุณรัสมี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๒๓

เด็กหญิงอักษรจัญจ์ จูฑะศร
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๒๔

นายอาทิตย์ ยงฮะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๒๕

เด็กชายเจษฎา ตรีมาลา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายเจษฎา ศรีสังวรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายเจษฎากร พุ่มงาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายเอกพงษ์ นิลสาริกา
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงศิริภรณ์ อมรบัณฑิตย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๔ / ๑๑๗

้
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รบ ๒๕๕๙/๓๖๓๐
เด็กชายกรกฤต คำจีน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงชนากานต์ คันธิก
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายชาติกล้า ยางสูง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ครือเครือ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายณัฐวรา มิตรมาก

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิบัวทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายณัฐเมศร์ ฤกษ์ศักดิศรี

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีนวลจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๓๘
เด็กชายณุภาสพัฒน์ นันท์สังข์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายธนพนธ์ สวัสดิผล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงธนภรณ์ สังสุข

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงนภัสสร วิลาทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายนฤสรณ์ นวลเจริญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงนิศากร
กาญจนแพทย์นุกูล ๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงปรารถนา จันทร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงพรนภา คานภู่
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงภัททิยา เหยียดรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ มะเอียง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงภัทรภร เกษรศิริ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายมณฑล แจ่มยวง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๕๐
เด็กชายรัชพล แสงสี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงวรรณพร เชียงวรรณา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงวริศรา คำสำอางค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายวีรวัฒน์ ไพโสภา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงศรัณยา จุลคีรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงศศิชา แสงชมภู
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงศศินา อนุเลิศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงศิรประภา วิลาทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ โสภา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงสุธิดา สุขบุญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงสโรชา หักทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ไชยอ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายหิรัญ วงค์สรประเสริฐ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงอภิชญา เลิศคลัง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๕ / ๑๑๗

้
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รบ ๒๕๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงอภิญญา พิพัด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงอัญชิสา ลภัสเกียรติกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงเวธกา วันประเสริฐ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงกมลฉัตร จันทร์ทำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หนูเลิศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๗๐
เด็กหญิงชลัญญา ตุ๊อยู่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงชลิตา ปานปน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๗๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีอาจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงธันวดี -
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงธีรยา พุ่มตันวงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงนรีรัตน์ ยอดแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงปริยฉัตร มหิรัญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๗๗

เด็กชายมนตรี คุชิตา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ นาคไธสง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงรัตนาพร แซ่เตียว
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๘๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พูลเต็ม

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงวรินญา ยาน้อย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงศศิวิมล พันเพชร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ใจเย็น
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงอาทิตยา บัวนาค
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๘๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ แพงผล
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงชนิกา บางวัด
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายณัฐพล พงษ์พาน
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายตรีทเศศ ฝาซ่าย
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๘๙

เด็กชายนนทพัทธ์ สาฤทธิชัย

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๙๐
เด็กหญิงนฤมล ทำสาหา

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงปรียานุช จีนแช่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายพีรพงษ์ ศรีวงศ์ทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงลลิตา สุขแย้ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงกานต์สินี กล่อมจิตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่อุน
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)

วัดรางบัว  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงอรัญญา นพเกตุ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)

วัดรางบัว  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงณัฏฐภรณ์ พุ่มนิล
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายนฤรงค์ คำมีศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๕๕๙/๓๖๙๙

เด็กชายมานะ แซ่จาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงสุนิษา บุญยัง

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๐๑
เด็กหญิงใบเตย สุขเกษม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๐๒
เด็กชายนันทิพัฒน์ พุ่มนิล

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๐๓
เด็กหญิงนิภาวรรณ วิเศษโยธา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๐๔
เด็กหญิงปยธิดา วงษ์ธัญกรรม

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๐๕
เด็กชายมงคล จินดาแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บริรักษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๐๗
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เหลืองวิไล

๐๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๐๘
เด็กหญิงสุวรรณา ภักดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๐๙
นางสาวกนิษฐา ปนนุ่ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๑๐
นางสาวกุลนิดา คงเปรม

๐๖/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ้นเกตุ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงณัฐสุดา เพชรเกอร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๑๓

นางสาวเจนจิรา สงเกลียง

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วสุขแท้
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๑๕

เด็กชายฉัตรนิมิตร จันทร์บริบูรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๑๖

เด็กชายธีรพงศ์ ชืนมัจฉา

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๑๗

เด็กชายเทิดศักดิ

์

ประจวบวัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงกัลยา รักแซ่
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มีถาวร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๒๐
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ธนูศรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงชรินรัตน์ สายสุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงชลธิชา บุญมี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงสุมณฑา หลำเพิกสืบ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงอรัญชญา เต็มเปยม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๒๕
เด็กหญิงกุหลาบทิพย์ ธนูศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ฟาธะรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงธีรดา กุนศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงนุชนารถ เย็นนภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงปรัชญา กัลยา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ดาว นารีโภชน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงสุกันญา เพ็ชรน้อย
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๓๒

นายอิทธิพล ต้อยติง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายดุสิต แสงสาครรัตนะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายปรเมศ ในทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๗ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๗๓๕

เด็กชายวุฒธิชัย ทองโกมล
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๓๖

เด็กชายชลชาติ เลิศนา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๓๗

เด็กชายนราวิชญ์ มุ่งมงคล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

วัดดอนใหญ่  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงจิราพร บัวเดช
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

วัดดอนใหญ่  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงมานิดา น้อยเดช
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

วัดดอนใหญ่  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๔๐
เด็กหญิงเขมมิกา ศรียง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

วัดดอนใหญ่  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงอนัญญา สโมสร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดตาลเตีย(สหประชาสรรค์)

้

วัดตาลเตีย

้

 

รบ ๒๕๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงปณฑิตา อู่ขลิบ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)

วัดท่าราบ  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงกมลชนก อินจีน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๔๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

เงางาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงธิญาดา ชินณบดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๔๖ เด็กชายประพันธ์พัฒน์
ชูจิตร

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงปยมาศ ยีผาสุข

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงหทัยชนก ดารา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงกชพร ศรีคง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๕๐
เด็กหญิงพีรญา วงศ์ไพศาล

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๕๑

เด็กหญิงลลิตา สบู่ม่วง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงวรินทร เรียนศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา กุลเกตุ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๕๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงรัศมี สุขประเสริฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๕๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายคงกฤช ตราโต
๑๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำนำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)

วัดลำนำ  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงวนิดา ลบรอด
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองม่วง วัดหนองม่วง  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงระวีวรรณ ศูนย์กลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมทอง วัดแหลมทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงจิรายุ จิรมณีโรจน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมทอง วัดแหลมทอง  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายคณิศร จันทรสูตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๖๐
เด็กหญิงภันทิลา ชาวบางน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๖๑
เด็กหญิงเกตนรินทร์ เพ็งเหมือน

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงจุฑามาศ นาคะเวช

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงภัทราวดี ลิมาคม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๖๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ รัศมีศรีตระกูล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงวรรณวิมล กลับมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงสิตานัน สุรโรจนกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงเกวลิน พุกขุย
๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงสุภัสสรา มหรรนพ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ วัดแจ้งเจริญ  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงอาทิตยา อ่วมอรุณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ วัดแจ้งเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๘ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๗๗๐
เด็กหญิงอุทุมพร พวงทิพย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ วัดแจ้งเจริญ  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงอริสา รูปทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงทิวามาศ ม่วงนาค
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงประภาพร เชียงกา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๗๔

นางสาวกิติมา เชือเพ็ง

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๗๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร มันคง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงวรัญญา มันคง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงศศิพร อาสนะเวศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายจาบัง ชะขุ่ย
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงนิตยา ภู่รัก
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๘๐
เด็กหญิงปนัดดา ประเสริฐศักดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๘๑
เด็กหญิงปราณปรียา รีเหม่น

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๘๒

เด็กชายมนัส อนุเคราะห์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงไปรยา มะลิซิอน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงจันจิรา บุญฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงจิรพัชร ลาเทศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงฉัตรชนก รุ่งเรือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงฌลา จรูญเลิศทรัพย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงทิพวรรณ ทัฬหกรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงธนภัทร อินปรุ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๙๐
เด็กหญิงธัญชนก คงสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายธีรพล งามเอกเอียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายธีรภัทร จีนไฝ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงนฤมล ยาวิชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายปยพัทธ์ สุวรรณสิทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๙๕

เด็กหญิงพรรณภษา ประจอมพล
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงมุฑิตา สำเภา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายวรัญู โสกมาน
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงวรัทยา อินทนุน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๗๙๙

เด็กหญิงอาภัสรา สอนสัญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิลา

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๐๑
เด็กหญิงจันทกานต์ จอเด้

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๐๒
นางสาวจันทิมา พนมวัน

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงจุฑามาศ จิวเชือพันธุ์

๋ ้

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เชิดฉาย

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๙ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงนภัสวรรณ เล็ก

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๐๖
เด็กหญิงนำทิพย์ ทองยุทธ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงปาลิดา ศรีกล้า

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๐๘
เด็กหญิงพิมศิริ บุตรแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๐๙
เด็กหญิงพุธธาดา ปานัง

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๑๐
เด็กหญิงภัณฑิรา ศรีงาม

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๑๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปรีสิงห์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงนฤมล ทับทิมแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงบุษบา คำแพร
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงมัทนา ภู่รัก

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๑๕

เด็กชายยศพัฒน์ จิงหรีด

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงรวีวรรณ ฉิมเสือ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงสุข กอวี
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงเปรมมิกา ใจเย็น
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๑๙

นายกุ๊กกิก

๊

ศรีสอาด
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๒๐
นางสาวศิริรัตนา ทองซ้อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๒๑

นางสาวสุกัญญา ช่อกง
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๒๒

นางสาวจุฑามาศ สลับสี
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๒๓

นางสาวทิพธัญญา ศรีเรือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๒๔

นายภูมิ จำงาม
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๒๕

นายวิรุธ คุ้งลึง
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๒๖

นางสาวสกุณา สวงค์
๓๐/๑๑/๒๕๓๙

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๒๗

นางสาวเกวรี เอ็นนาว
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๒๘

นายโทรถ มัญยะหงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๒๙

นางสาวจารุณี สายคิด
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๓๐
นางสาวณัฐมล ภูสีดวง

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๓๑

นางสาวอังคณา กัลยารัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๓๒

นางสาวอินทิรา โกมลสิงห์

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๓๓

นางสาวเจนจิรา ตาลาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงผกามาศ ภู่ทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงพัชรา รอดเพชร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงพิยดา วงษ์ใหญ่
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายนัฐพร สุขแสงเทศ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามเอน วัดมะขามเอน  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายปฏิพาน สวยสด
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะขามเอน วัดมะขามเอน  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงปนัสยา คำดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะขามเอน วัดมะขามเอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๐ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๘๔๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ อยู่แช่ม

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเอน วัดมะขามเอน  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงกาญจนา แซ่จึง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายกาวิน พงษ์ภักดีสกุล
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายภูริน ทองดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงวัชรีกุล กุลวัชรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงสายฝน โซวเซ็ง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โคตรอาษา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงธันยเรศ บูชา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายสุวัจน์ เชียงกา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงหทัยชนก พันธ์ภู่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๕๐
เด็กชายสุธาดา ปลืมน้อย

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงอรัญญา มนต์เจ๊ก
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงอริชา จันทรา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๕๓

เด็กชายอัครเดช สำเภาทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๕๔

เด็กชายเสกสรร ศิริพิษ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายกรรชัย เพ็ชรกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายกฤษฎา บัวขาว
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๕๗

เด็กชายกฤษณะ แก้วเลือนมา

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงกัญทิมา ทองคุ่ย
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๕๙

เด็กชายก่อเกียรติ

์

โพธิอุบล

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๖๐
เด็กหญิงฐิติมา ใจซือ

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๖๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ห้วยหงษ์ทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๖๒

เด็กชายธนายุทธ วันมานะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๖๓

เด็กชายธราเทพ สุขสมัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๖๔

เด็กชายธีรภัทร์ โชติกวัฒน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๖๕

เด็กชายนัขรินทร์ ยะยง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๖๖

เด็กชายนำโชค สิริพัฒนาสมบัติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงนิชา เขียวสุกใส
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงปนัดดา บุญวัดช้าง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๖๙

เด็กชายปยะพงษ์ ผิวผ่อง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๗๐
เด็กหญิงปโยรส อินทโชติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงพรรษา หาโอกาส
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๗๒

เด็กชายพัฒนะ ผิวขำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๗๓

นายยอดคม สิริพัฒนาสมบัติ
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงรัตติกาล บัวตูม
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๑ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงลักษมี เสือคงลาด
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงวชิรญา แซ่เฮง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงวนิดา อยู่ศิริ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงวรัณญา สามสาหร่าย
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงวาสินี ปานดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๘๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ อยู่ศิริ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๘๑

นายสายฟา ยันตพัฒน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ แก้วเขียว

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงสุทินา ทองไทร
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายสุทิวัส ชนะบัว
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงสุภาพร อยู่ศิริ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงสุรีพร หลวงปน
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๘๗

เด็กชายสุวัฒน์ชัย ทองยี

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงหทัยภัทร ยืนนาน
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๘๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขเลิศวิบูลย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๙๐
เด็กหญิงโสธิตา ธรรมรักษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงใบเตย วัฒนา
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๙๒

เด็กหญิงไพลิน สุดทอ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงกนกพร เลิศคลัง
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๙๔

เด็กชายธนากร หมีแรต
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๙๕

เด็กชายนวรัชกร บุญชัยยะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๙๖

เด็กชายสมพงษ์ ปองแถว
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายเมธี โชติช่วง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงชญาดา ลูโย่ะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงนรีรัตน์ เทาตัน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงนาดู ตูลุ๊

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๐๑
เด็กหญิงพรสวรรค์ สุขปรีชา

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๐๒
เด็กชายกรวีย์ คล้ายรามัญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๐๓
เด็กชายกฤษฎา มีแสงพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๐๔
เด็กชายกิตติภณ สว่างเนตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๐๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญรัตน์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๐๖
เด็กหญิงชลมาศ พันธุ์ศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๐๗
เด็กชายซู่ลี

้

-
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๐๘
เด็กชายธนภัทร ขุนทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๐๙
เด็กชายนฤทัต ทิพย์สุวรรณ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๒ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงนิชา เสมอใจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงบัญฑิตา อินมัน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงปนัดดา อร่ามเวชวรนันท์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงภวนา แบนนิล
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๑๔

เด็กชายศราวุธ เซียงเจ้น

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายสุธิชาติ ร่มโพธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๑๖

เด็กชายอนุวัต ชมอ้าย
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๑๗

เด็กชายทราฉัตร กลีบเมฆ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายธนวันต์ กิรศัพย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงพรนภา ประชุม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๒๐
เด็กชายพีระพันธ์ มันกสิกรรม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายภูริภัทร สินสมุทร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงรุ่งนภา ปวงคำมี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ขำเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา ถึกไป
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงสุธาสินี ชินวงศ์ท้วม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายสู้กาย -
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๒๗

เด็กหญิงอรยา พงษ์ทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ แววทองคำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ธรรมาชัยมงคล
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๓๐
เด็กชายธนรัฐ ทับสมบัติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายธนโชติกะ วันคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงปนัดดา จันทรมาศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๓๓

เด็กชายอภิวิชญ์ นามเทพ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๓๔

เด็กชายเดชฤทธิ

์

ทินมณี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๓๕

เด็กหญิงเมยาวีร์ อุ่มอารมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงจิราภา เต๋งจงดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๓๗

เด็กชายนิติภูมิ อินวงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายศุภชีพ จินดา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๓๙

เด็กหญิงสิรามล บุญธรรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงกัญญภัส วงษ์มณี

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงขวัญข้าว เพชรตรง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงจินตนา จริงมะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายธนภพ เจริญสวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงนฤมล ศรีจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๓ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงภคนันท์ นิลสาริกา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๔๖

เด็กชายยศพันธ์ พึงสามัคคี

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงรัชนก ทองคงอ่วม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงวิลาสินี ทัดเหว่า
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงสิริมา ปองแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๕๐
เด็กหญิงสุจินต์ ทองคำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงสุชานรี รอดอิม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๕๒

เด็กหญิงอาทิตยา สดชืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงกรรณ์ธิดา เจ๊ะแว
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายกฤษณะ หลวงอี

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงกวินนา อินทร์พันธ์คำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายจิระพงศ์ คงสว่าง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมมา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายธนกร พักเพียรดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๕๙

เด็กชายธนพล เกตุสอาด
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๖๐
เด็กชายธีรนัย พรมโสภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายนภัสกร สากรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายภูริภัทร ขาวพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายวันชัย จริงมะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายสรยุทธ คำขวัญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงปวิตรา จะกู

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายภาณรินทร์ บุญสาง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงรสริน อัตถาชน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๖๘

เด็กชายวีรภัทร วงษ์เศษ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๖๙

เด็กชายศุภวัทน์ ฐานเจริญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๗๐
เด็กหญิงสุพรรษา แก้วเกตุ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงอาทิตยา รอดโก๋
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงกานติมา แก้วเนตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า วัดเก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๗๓

เด็กชายธนพล มาตรวัตร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า วัดเก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงนิลวัลย์ แปนพยัคฆ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า วัดเก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงพลอยเงิน โตชมบุญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า วัดเก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงกันตา ชนะศิลศรีโยธิน
๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงกานติมา เหิมพยัคฆ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายกีรติ อินหนองตาสาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายณัฐภัทร หลวงโพคา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๔ / ๑๑๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๓๙๘๐
เด็กชายนพดล นวมนารี

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงนภัสศร บัวแจ้ง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๘๒
เด็กหญิงนิตยาวรรณ ปนทองสุข

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๘๓

เด็กหญิงลักษิกา รับผะกา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ ฉลองชูเกียรติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงอรชนก พวงจินดา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายอภิวัฒน์ ไทยใหญ่
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๘๗

เด็กหญิงข้าวขวัญ เขนยอิง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงณัฐชา ฉัตรพุก
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงปาร์ริตา ฉัตรพุก
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๙๐
เด็กหญิงพิชยา ลายทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๙๑

เด็กหญิงวิชุดา เพิมทรัพย์

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๙๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทองเปลว

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงสุรีย์ทิพย์ สุทธิไกร
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๙๔

เด็กชายจิรภัทร เกษมสุขสถาพร
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงทิพาวรรณ สระทองย้อย
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายธนภูมิ เหมือนรุ้ง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๙๗

เด็กหญิงนัชชา สุดท้วม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายพงศธร รวยรุ่ง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๓๙๙๙

เด็กชายภาคภูมิ มะลิ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๐๐
เด็กชายมุนินทร์ จันทร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงรุ้งพราย ศิริพิศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายวรชัย อินทะวา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงวาสนา สระศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายศุภโชค มีกุศล

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ สระทองที

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงโยทากา จอกนิว

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๐๗
เด็กชายการัณย์ บุญมัน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายกิตติธร ตรีมาลา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงกุลจิรา ถินวงษ์ม่อม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายจิรภัทร ชินวงศ์จุ้ย

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๑๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ขุนหมืน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๑๒
เด็กชายธรรมรัตน์ สุกรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๑๓
เด็กหญิงปทมาวดี ลอยลม

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๑๔
เด็กชายลัทธพล มูลแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๕ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๔๐๑๕
เด็กชายวีรวัฒน์ มีมาก

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๑๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

ตรีมาลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๑๗
เด็กชายสัญญา วงค์ศิลป

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๑๘
เด็กชายสาธิต พูดเพราะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๑๙
เด็กชายสิทธิโชค ทองดอนยอด

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๒๐
เด็กชายอุดมทรัพย์ ขำหา

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๒๑
เด็กหญิงญานิกา ปานฮวด

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๒๒
เด็กชายณรงค์เดช ฟากฟน

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๒๓
เด็กชายณัฐพล คชสาร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๒๔
เด็กหญิงธัญญภัทร ศรีถม

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๒๕
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา ทองสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๒๖
เด็กชายวรวัฒน์ พึงแตง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๒๗
เด็กหญิงศศิธร สวนเพลง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๒๘
เด็กชายจักรพันธ์ ทองมณโฑ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๒๙
เด็กชายชานนท์ เหลืองผกาแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายปณิธาน ธะนะฉัน

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๓๑
เด็กหญิงภัสรา ชินอักษร

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๓๒
เด็กชายภาธร กุมุท

๒๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๓๓
เด็กชายสุทธิกร เปยสวน

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๓๔
เด็กหญิงสุนิสา คำนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๓๕
เด็กหญิงบุรัสกร แก่นสุสดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๓๖
เด็กหญิงลลิตภัทร คงคาคูณ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ วัดหนองพันจันทร์  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๓๗
เด็กหญิงจิตติมาศ พิจารณ์จิตต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๓๘
เด็กหญิงชลธิชา ถาวรนุกูลพงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๓๙
เด็กหญิงนิตย์ศรา วัชระพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงจิรานันท์ จันทนะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๔๑
เด็กชายธนิตย์ กลันทิพย์

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๔๒
เด็กชายสุรเชษฐ์ ภูกันดาน

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๔๓
เด็กหญิงชไมพร ทองริด

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๔๔
เด็กหญิงธนัชชา แหยมแจ่ม

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงนันทกานต์ ทองมี

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๔๖
เด็กหญิงนำทิพย์ แสงไทย

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๔๗
เด็กหญิงเกวลิน วันชะเอม

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๔๘
นายณฐพบ สบายใจ

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๔๙
นางสาวณัฐพร ทองแวว

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๖ / ๑๑๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๕๙/๔๐๕๐
นายธีรพันธุ์ หลวงไกร

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๕๑
นายมนตรี พูลเสม

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๕๒
นางสาววารินทร์ พุ่มสุวรรณ

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๕๓
นายศุภกิจ วงศ์ยะรา

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๕๔
นางสาวโสธารา โอ่งเคลือบ

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๕๕
นางสาวธนาภรณ์ กล่อมจิตร

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๕๖
นางสาวนวรัตน์ ไทยเจริญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๕๗
นายเตชภณ บุญเสนันท์

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๕๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลเสน

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๕๙
นางสาวนภาพร ปถมสุข

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงศศิธร สุขเจริญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพระ วัดเขาพระ  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๖๑
เด็กชายจตุพร สุนทรปน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๖๒
เด็กหญิงนวิญา เทพพิทักษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๖๓
นายเสน่ห์ ดอนพรมมะ

๓๑/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๖๔
เด็กชายธีรภัทร บุญนาค

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๖๕
เด็กชายรัฐภูมิ โมใหญ่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๖๖
เด็กหญิงจุฑามาศ เอียมหนู

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๖๗
เด็กหญิงชาลินี รอดวงศ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๖๘ เด็กหญิงพิมพ์ปฏิพาน
จันทร์แก่น

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๖๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เตียเนตร

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)

วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๕๕๙/๔๐๗๐
เด็กชายธนากร นวมพันธุ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลาน วัดบางลาน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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