
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดราชบุรี  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๑๐,๔๔๔ คน ขาดสอบ ๑,๙๙๙ คน คงสอบ ๘,๔๔๕ คน สอบได้ ๔,๓๐๖ คน สอบตก ๔,๑๓๙ คน (๕๐.๙๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๐๐๑
นายพิชชากร อุ่นเดช

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๐๒
นายอดิศร ปาทู้

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๐๓
นางสาวนุชนารถ โนนโพธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๐๔
นางสาวรวย ทองดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายรุ่งสุริยา ส้มศรีจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงวันเพ็ญ มิงโมรา

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายธันวา ชำห้าน

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายเอกภพ วานชัยเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเกษม

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ทับทัง

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายชานนท์ มะธุโป

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงภักจิรา ดวงจันทา

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงกิตติวรา หงษ์ทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายสิทธิพงศ์ อิมดวง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายนพดล สมนึก

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายพงศกร สินคง

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายพงศธร จิตรขาวผ่อง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายนนทชัย แหวนเพ็ชร

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

แซ่ลี

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ กาวีละ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายธนากร นิลเจียรนัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายสรธัญ อินพรม

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายวิธวินท์ พัฒนวัชรกุล

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญเรือน

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงเปล พ่วงทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายชัยวัฒน์ ธารจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายนราธร เอกกุล

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายอาคเนย์ กำเนิดสูง

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายวรวัฒน์ กุลสันติธรรม

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงกัณฐิกา กล่อมไสยาส

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงสุชานาถ โกส้ม

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงดรัลพร เชิดชู

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา นิลเจียรนัย

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงภรัณยา อันตนนา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงนิลาวรรณ พัดเย็นสุข

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๓๖ เด็กหญิงปญญ์ภัคพิมพ์
อินต๊ะใหล

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายศักดิมนตรี

์

ฉิมพาลี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายปณต เสร็จแตง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงภัทรภา สืบบัวแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีขัดเค้า

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงดารารัตน์ พรานพนัส

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงอัจฉรา สาคร

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงสุรางคนา จูฑะเสน

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายอาทิตย์ ทองนุ่ม

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายโชคดี มีสุข

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายธิติวุฒิ ทับเณร

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายสมปอง ทองดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายธนภัทร ทองแจ่ม

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายอุเทน เอือการ

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์ฉวี

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายสาธิต แก้วคำมา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงกิตติวรรณ ทักคินาดิน

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงฐิติมา พุฒพรม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงสุวภัทร จินดาพล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงไพจิตรา ชีพนุรัตน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา รังศิริรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงพิยดา สุขกิจ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายอัษฎาวุธ ธนาคมเศรษฐ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายกิตติชัย บุญมา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒ / ๑๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงฐิติพร มหากลัน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายภูชิต คำดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงพัสวดี รำไพภักดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายธีระพงษ์ คำฤทธิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงบุษกร นวมทะนงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายมงคล พุทธชาด

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เกตุแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงณิชารีย์ คนมี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายพีรพัชร อินทรโท

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) วัดช่องลม  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายสงกรานต์ อินทรกุล

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงกฤษณา แหยมบำรุง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

วัดดอนตะโก  

รบ ๒๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายรัฐภูมิ แก้วประดิษฐ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงศรีลา ยาดอว์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงโชติกา ภู่ระหงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงธันยธร ราษฎรดี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงแพรวา คล้ายสุบรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงฐิตา ชืนยินดี

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงณัฎฐณิชา แสงทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงธนภสร ชูระเชตุ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายภานุพงษ์ ไม่ทราบ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงมนต์ทิพย์ กล้าหาญ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงวรรณรดา มันหมาย

่

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายธนาพร เนียมแปน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายบารมี เพ่งไพฑูรย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายกิตติภพ ชมตันติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงจิราภา

เจริญชัยวงศ์สกุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงเยาวเรศ หงษ์ทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงปณฑิตา เชิดชู

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงสุรารักษ์ แซ่เจ็ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงศศิธร ชูสุ่น

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงณัฐชธิดา ฉันใด

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงพาทินธิดา จงดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงวรัญญา พลอยงาม

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงอุมาพร เทืองผล

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงมุทิตา กล้าหาญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายคุณเศรษฐ์ เรืองเดช

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายชนกันต์ ไพรวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงธีรดา สุนารัตน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ ม่วงชู

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงขนิษฐา ทองนุ่ม

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงสรารินทร์ กลินหอม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายนัฐพงษ์ คำเพราะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา แก่นแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงกาญจนา เดือนขึน

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงศิริวรรณ บางเกิดเกตุ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงกิติภา อำพร

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางลี(วุฒิพันธุ์วิทยา)

่

วัดบางลีเจริญธรรม

่

 

รบ ๒๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงธันยชนก ลอยมันคง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟอราษฎร์บำรุง)
วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงวันวิสา มาคัชชะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟอราษฎร์บำรุง)
วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงปรมาภรณ์ ปานน่วม

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟอราษฎร์บำรุง)
วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงบุษรินทร์ คงรักษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟอราษฎร์บำรุง)
วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายธนัช โกมินทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๑๑
นางสาวฐิติมา สืบบางวัด

๐๗/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๑๒
นายทรรศนะ สุดแจ้ง

๒๒/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๑๓
นายอาทิตย์ กวานตระกูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายผาภูมิ พุ่มสงวน

๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายพศวีร์ กำพูน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายอดิเทพ เวชประสิทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงกนิษฐา ศรีสุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงเขมจิรา แก้วประดิษฐ

๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงฐานิยา จุกกษัตริย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงพัชราภา พรมมิ

๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไพรพฤกษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงกมลวรรณ บุญน้อย

๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงสุภาวดี แผนคงนาม

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายชิตวัน ทองปรอย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายภัทรพล เสือเปย

๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงมณทยา จันทร์พุ่ม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงสุภาวดี ภิรมย์กำพุช

๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงขนิษฐา ปรางค์ทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ พุ่มไม้ใหญ่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงอศัลยา มณีรัตน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงหยาดนำ วิชัยดิษฐ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายณรงค์ชัย แซ่คิว

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายณัฐดนัย นำทาง

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

ผลพานิช
๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงพิมมณี กล่อมเกลียง

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ขาวแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงศิริวิมล เมืองชน

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงณัชชา พวงสุวรรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงธีรตี รืนสุคนธ์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงธนิษฐา เมืองยม

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงปยนุช ศิลปศาสตร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงปรียนันท์ สุนทร

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายวุฒิชัย แซ่เจีย

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายรณชัย แจ่มกลัด

๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายศิวรัตน์ ฉิมพาลี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงอาทิตยา พุ่มไสว

๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงเนติกรานต์ จุลเสน

๒๐/๐๓/๒๕๔๗. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงนัยนา ฉัตร์กรด

๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ชูเสียง

๒๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงนิภาพร จันทร์พุ่ม

๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงสุนิสา ปจันทร

๒๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายราชศักดิ

์

ศรีคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงสุพิชญา ลิมประเสริฐ

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงอทิตยา บุตรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงภัทรพร คำจา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงสิริปรียา ชุมแวงวาป

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายธเนศวร ภูทัดผล

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายพลพจน์ โพธิดำรงชัย

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงพีรพร รวมทรัพย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงสุรัสวดี บุญสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงธัญวรัตน์ สามารถ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ บำรุงผล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ คำตา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีนิเวศน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงธัญชนก พิมพ์สาลี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงนันทนัช หาญกิจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงณัฐริกา นุชเจริญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงนรีกานต์ ศิริวัฒน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ รัตนวัย

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายชินดนัย สุขวัฑฒโก

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงโชติกา แก้วพฤกษ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงณัฐรดา เตียทศนาถ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายภูพิพัฒน์ ธรรมวงษ์ศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงนพวรรณ เลียมไข่ต่วน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงสุชาวดี ประชาสุข

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายนภสินธุ์ กาฬดิษฐ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงชนาธิป ทองชมพูนุช

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงอัญชิษฐา สอนบาล

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จันทร์ฉาย

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สว่างเกตุ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงลลนา ภูเนย

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงพรพิมล แก้วพฤกษ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงวรรณวิสา ตันเล่งฮวด

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงจุฑามาส เกียรติเฉลิมกุล

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีสุข

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ ไพรวัน

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงขวัญรดา แก้วงาม

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงญานิกา มูลพวก

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๘๙ เด็กหญิงทรรศนีย์วรรณ
ชำนาญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงปณรสา ชุนการุณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงนิศามณี พรานบุญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงณัฐลดา วงษ์ถาวร

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เดชเกิด

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ขวัญดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงอรณี กานต์วรัญู

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงวัชราวรรณ เย็นหน้า

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงสิตา ทองประเสริฐ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงเบญญทิพย์ สุวรรณวงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงปทุมวดี เหลืองภักดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ ร่วมทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงจิดาภา พุทธคุณเมตตา

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงชนิษากานต์ จำปาศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงปวริศา ตัณฑ์เจริญรัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงปุณยนุช จันทร์หา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงวริษฐา ใจมุ่ง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงศศิวิมล ประทานทรัพย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายจักรพรรดิ วิภาครัตกุล

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายณัฐเดช คำใส

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงณัฐมล ปลืมประสิทธิ

้ ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงธนาพิชญ์ อุตทาลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงปาริชาต เกิดดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงเพ็ญโภคัย ศุภเกียรติเดโช

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงภัคจิรา โพธิเตียน

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายสุประวีณ์ จงเจริญชัยสกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงดลพร ประเสริฐ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงมัลลิกา นิมประเสริฐ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สุขวิริยะดำรงค์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงวรวลัญช์ ถมยา

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายภูธเนตร บอนขุนทด

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงปยะวรรณ หมวกสา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายกันตภณ วิเศษโกสิน

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ เศรษฐบรมศักดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงกชภัทร ศรีพิทักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงนิลจินดาพร เลิศพิทักษ์กมล

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายชินดนัย มีคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายศรัณยู เนียมทับทิม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงกชกร ครุธเวโช

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงเกวลี ชัยมงคล

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงธนาภรณ์ กำไม

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงธิติมา พรหมมา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงภาสินี ปนคง

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงวรลักษณ์ เชิงทวี

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงชลลดา อิมอุทร

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงฐิรพร ครุฑางคะ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงภัทรพร ตันรัตนะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงศรัญพร จันทรากูลพงษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงศิรประภา เปลียนศรี

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายธนบูรณ์ นามทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงเกศศิริ โมกแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงจารุวรรณ พรหมประดิษฐ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงมานิตา ประทุมราช

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงอรวรรณ ฤทธิแก้ว

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายธวัชชัย เดชฉกรรจ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ลอยลม

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงปณฑา เถือนเก่า

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงศศิธร ม่วงสีใส

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายปฐวี ฤทธิเดช

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงบุษยมาศ เสนเทศ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายธีระศักดิ

์

คำแสนลาช
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงบุณยนุช ห่างไกลพุ่ม

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงปยนุช บัวทวน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์ สมบูรณ์จิตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงอริศรา ใสยจิตร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายชนะ สนธิศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายศรัณย์ พัฒนวิจิตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงกนกพร ขำสุวรรณ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงพรนภัส ทัศน์ศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงสุจิตรา เนียมขันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงสุรัมภา สุกใส

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายณัฐวิศร์ สวนส้มจีน

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงณิชกานต์ ผึงผาย

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงวริษา มงคลสัจจา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายอนิวัตติ

์

จันแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์ กลินโอชา

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายณัฐพงศ์ นวมดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงอิสรีย์ มาลัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงกนกวรรณ สุขไกร

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงอัญชิสา ดีนุช

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงวรลักษณ์ ทรัพย์จรัสแสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงอทิตยา อภัยภักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงจิรญาณ์ ตะโก

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงชนาภา พุกปราง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงสิริกร คงคาใส

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงสิริกร รัตนานนท์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี กลินจันทร์

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงพัชรพร สุขแสง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายแผ่นภพ เปยมพาน

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายปารเมศ ตังจิตร

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงอรชพร นุชกำบัง

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงศศิกานต์ น้อยมณีวงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงสกุณา เหหาสุข

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๘๒
นางสาวดิษยา พุ่มฉายา

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงชนิกานต์ ขุนวัง

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงบงกช รุ่งเรืองสิทธิโชค

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๘๕
นางสาวเพ็ญพิชชา ทองหยวก

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงฟา ผัดหมูคำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายธนาทรณ์ ทองมา

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๘๘ นางสาวกาญจน์ณัฏฐา
ดิษฐ์อำไพ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายพงศ์พันธุ์ ผิวเผือก

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงทิพย์สุดา อำโพธิศรี

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงจิดาภา จินดากุล

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงณัฐสินี ลิมปาน

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๙๓
นางสาวนิชนันท์ สุวิรัตนภัส

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ขุนพิทักษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงวริสรา วรรธนันท์ชัย

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงนภัทร จันทนาคา

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เอียมสำอางค์

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงปาริชาติ อุ่นเมือง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงปุณยนุช โคตรวงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงจิรวรรณ พึงใจ

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงวรรณิภา อาศนสุวรรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายพีรพงศ์ รัตนสุวราหะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงขนิสรา นิมนวล

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงชนิดาภา ปานสรวย

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงนิรชา หาญจิต

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงสุพิชญา ล้วนศรีมงคล

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงกุลธิดา ศรนรินทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงนวดี ว่องประเสริฐ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายนทีธร ปอมเชียงพิณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงอุษณี เกิดปาน

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๑๑
นายจิรณัฐ พัฒนผดุงวิทยา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๑๒
นายธีรภัทร สุขชัยรังสรรค์

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๑๓
นางสาวกัญจนพร อินทร์แหยม

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๑๔
นายอรัญ กรรณสังข์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๑๕
นางสาวนภัสนันท์ ทรัพย์อินทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๑๖
นางสาวปยะธิดา กลัดเนินกุ่ม

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๑๗
นางสาวญานิกา แก้วนิล

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๑๘
นายธัชศรัณย์ เขียวสม

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๑๙
นายภัทรพล แสงเทศ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๒๐
นางสาวเขมิกา จันทร์เต็ม

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๒๑
นางสาวพีรดา เฟองฟุง

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๒๒
นางสาวพรนภัส จงดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๒๓
นางสาวนริศรา คงอยู่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๒๔
นางสาวอัญมณี แย้มสำเนียง

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๒๕
นางสาววรรณสิริ ผูกพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๒๖
นางสาวจุฑามาศ จุ้ยทองคำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๒๗
นางสาวศิริเพ็ญ ดิษเหมาะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๒๘
นางสาวฉัตรพร จ๋าพิมาย

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๒๙
นายสาริศ ทองเหลือ

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๓๐
นางสาวชัญญานุช จูสวย

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๓๑
นางสาวกัลยกร ขำเขียว

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๓๒
นางสาวมณีรัตน์ เริกสม

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๓๓
นายวาสุกรี ทองศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๓๔
นางสาวสุชานุช ไร่เรียง

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๓๕
นางสาวชนากานต์ ตัณฑะเตมีย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๓๖
นางสาวธนาภรณ์ ม่วงงาม

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๓๗
นางสาวธนาภา ม่วงงาม

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๓๘
นายนพดล หมืนไสยาท

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๓๙
นางสาวนภัส ประสานสารกิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐ / ๑๒๔

้
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รบ ๒๕๖๐/๐๓๔๐
นางสาวสุทธิดา จันทร์มา

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๔๑
นางสาวอรชพร โพธิงาม

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๔๒
นางสาวนันทิยา ดาวกระจ่าง

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๔๓
นางสาววิไลรัตน์ เล็บครุฑ

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๔๔
นางสาวกิตติยาณี พวงประเสริฐศีล

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๔๕
นางสาวณีรนุช เทพเทียนชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๔๖
นางสาวธนภรณ์ เย็นใส

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๔๗
นายกิรพัฒน์ ไกรเพ็ชร

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายสุรเชษฐ์ ถำกลาง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายปรัญ ศิลปคง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายธนากร วงศ์เครือ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายราชพัฒน์ ลลิตพงศ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายรักษา พัฒนธีรกานต์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายวีรพัฒน์ ฮะเฮ็ง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีคง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายอติรัณณ์ บริบูรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายภูธเนศ ขาวสะอาด

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายนวพล สุวรรณทา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายอเนก แซ่ยี

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายณัฐวุธ สวัสดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายปรเมศร์ เตียวฮับ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายวิศิษฏ์ เยิดยิง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายพัฒนพงศ์ เนียมศรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายกิตติพงษ์ พรมฟา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายพีรพัฒน์ รุ่งหทัยธรรม

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายธีรภัทร แก้วใส่เงิน

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายอิทธิพล เอียวน้อย

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายวุฒิชัย จันทร์แจ่ม

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายจุลภูมิ บุญธรรม

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายชนินทร เต็มองค์หล้า

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายพงศกร คะชาแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายนำทัพ โชติช่วง

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายสัณฐิติ ร่มโพธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายชัยณรงค์ สีสว่าง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายธนศักดิ

์

ธชิยารัชต์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑ / ๑๒๔
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รบ ๒๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายศุภณัฐ ลีลาวรรณเขต

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายปรเมษฐ์ ยอดจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายภากุละ ปานวิภาคย์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายพัชร์ดนัย ดวงแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

เสือคง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายเจษฎา ศรีเมือง

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายสิรภพ ทิพย์สมบัติ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายศรายุทธ เสมอจิตร

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายธนากร ไกรหา

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายนันทกานต์ โพธิช่วย

์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงชลธิชา สะอาด

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงสุพรรษา สมบุญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงชนาภัทร นาคอ่อน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงฆโนทัย สุโกมล

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงสุนิตา แสงภู

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงชลธิชา ชอุ่มกฤษ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ใจสุภาพ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงศศิธร สุขโสภณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงรจนา พูลพินิจ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงศริญญา เฮียะเส็ง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงหทัยชนก แจ้งกระจ่าง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงเบญจมาศ มาศสุวรรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงธุวพร สุวรรณแสง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงณัฐชา ทรัพย์สมบูรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงพนาวรรณ จันทร์คล้าย

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงนลพรรณ ข้ามเขา

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงวิมล ชัยสิงห์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงพรธีรา ปสสาจันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงธารารัตน์ โพธิงาม

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงศิริพาภร เกตุเต็ม

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงนันทิชา ฤทธิเม้า

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงศศิวิมล ดวงจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงธนาภรณ์ เยียมสมร

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงนำทิพย์ ชืนชม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงกมลชนก เนียมจะโปะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงสิรินาฏ รัตนะศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงพัชนาท แดงสาย

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงพิมชนก หนองกระโหมด

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงพุทธชาด พวงเงิน

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงชนมล มัจฉากลำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงพิชญ์สินี ชูชีพ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงณัฐฑริกา พวงสุวรรณ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงรุ่งนภา พลัดคลองโยน

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงประภาวิไล เสือเฒ่า

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงรัตนวดี สุวรรณกูฏ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงสุมณฑา ประสารดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงศศิภา โชติงาม

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงมีนา รุ่งทิม

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงนิศานาถ สมสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงพรหมรัตน์ สว่างพืน

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงเขมิกา ธนาโภคาสิน

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงภัทรภร แดงอ่อน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงปรางทิพย์ วงษ์รักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงกัณฐิกา พรมสัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงธีริศรา อัศวไกรศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงปภาพร เสือเฒ่า

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงแพรทิพย์ ปวุฒินันท์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงอภิษฎา สีห์รา

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงกัลยกร รืนประเสริฐ

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงกนกวรรณ อนุมาตร

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงวรรณวนัช ทรัพย์สมบูรณ์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงจีรนันท์ หม่องคำ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายคณิศร เอียมมัน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายวิศรุต เขียวอ่อน

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๓๙ เด็กหญิงจาตุรนต์รัศมี
สังสุข

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงฑิตฐิตา เกิดแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงชวพร เจิดสกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงธิติมา ศรีนวลจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงนันท์นภัส ทุยประสิทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายณภัทร นากาวี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๓ / ๑๒๔

้
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รบ ๒๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายปณณวิชญ์ บุญทรง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายปวริศ พงษ์เทศ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายอภินันท์ อินทนิล

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงณัชชา โค้วถาวร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงประภาศิริ รืนยาน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงปานเรขา นิมนวล

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงวริศรา มณีวิหก

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชมนุช

๐๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงกมลชนก เกตุทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายกิตติภพ สุกกลำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายธนชัย ไพรนรินทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายธนพลธ์ แย้มขยาย

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ มีผิวหอม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายภูเบศ อาทรสิริรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายวีราทร

เหลืองกาญจนกูล ๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายอัครพงษ์ เอียมสอาด

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายอาทิตย์ รินทา

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงกนกพร นวลแย้ม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงขวัญจิรา ปานไม้

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงทัสพร ปานสุวรรณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงธัญชนก มอบกระโทก

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงภัทรวดี ไชยอ้วน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงภัทรวรรณ จันทร์เนตร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงวิรมณ กรีธาพล

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงสุนีรัตน์ นิลภูเขียว

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายยศพล ภัทรจินดาภรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงกุลจิรา วงษ์ทชาดา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงธรรม์ชนก เล็กเพ้อ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ด้วงฝงเหนือ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงสวรส จันทร์เมฆ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายอดิภัทร เสละ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงชนิกา แย้มเกษร

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงอรปรียา ลัดดาวัลย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายพนัสกร มูลทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงพนิดา สุโขประสพชัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๔ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายพิภพ รืนสุคนธ์

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุขวิลัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงจิดาภา สุจริต

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงณิชาภา สุจริต

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงศิรประภา ชมใจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงพัชนิดา พุ่มช่วย

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายพีรวิชญ์ แสงฉัตรากร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายศานตวัฒน์ ถวิลรมย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายธวัชชัย ภู่ฉุน

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงณิชาวีร์ วัชระไพโรจน์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ คงขาว

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงกังสดาล เขียมสุวรรณ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงศศิวิมล แกละพลอย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงศุภิชสรา นรินทร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงอัมพรพิมพ์ จันทร์ประทุม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายจิรวัฒน์ ลัดดา

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายภัทรพงค์ พุ่มช่วย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายปรานต์ จันทวี

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงฝนหนาว หมอทรัพย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายพงศพัทธ์ สุวรรณนุช

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงวนิดา ครุธไทย

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายธัชกร วงค์ยะรา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงธิญาภรณ์ ศรีสุพันธ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงปุณณดา เพ็ชรพลอย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงธารารัตน์ พึงโพธิทอง

่ ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงทิวาวรรณ บุญยี

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายณัฐดนัย ไทยพยัคฆ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงนฤมล พงษ์คำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงอภิสรา

บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ ๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงโสภิตา แซ่เนีย

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงกฤษณา บุญศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงกนกพร ปะสะนะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงกุลนันท์ จงเกิดผล

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายกฤตเมธ อุไรกุล

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงสิรีธร วังเวง

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๕ / ๑๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายธนภัทร พ่วงเปยม

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายสัณห์พิชญ์ คงแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงอัญชสา เคลือบไคล

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงราชาวดี บุญเยาว์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายศิวกร ศรีวีระกุล

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายธนพล ชวดคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงศศิธร กิงไผ่ล้อม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงภานรินทร์ คลังนาค

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงนุสรา เทียนศิริ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงนันณภัทร อินสวน

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายบุญพิทักษ์ โพธิเย็น

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๒๖ เด็กหญิงธันย์ภัคนันท์ สวัสดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายสิรภพ เชฐบัณฑิตย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงนวพรรษ ภักดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงวริศรา ลิมละมัย

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายเพชร มาศยคง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงนภัสสร ศิลาเรียม

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายจุลจักร ปเปลม

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายวรภพ สว่างชืน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายจิรภัทร ปานสัมฤทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงจิรนันท์ บานบุรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายศุภชัย โพธินาค

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายเอกวัฒน์ จินดาน้อย

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายประภาส บึงไชย

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายนิติภูมิ ธรรมชาติ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายณัฐดนัย รอดน้อย

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายสมพล มาวัน

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงพฤทธิพร เขียวศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายอลงกรณ์ เดชดำรงศักดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๔๔
นางสาววนัชมล ฆ้องประเสริฐ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ จันทร์บ้านโต้น

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายพัฒนะ ชูแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายศิวกร ศิลปกิจ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายธวัชชัย หลวงละ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงมลฤดี เพ่งพินิจ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๖ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายปฏิพล อินทร์ทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายสหัสภาคย์ กองสาร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายทินกร ทินถาวร

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร หอมระรืน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงจรรยา บุญมัน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายสิทธินนท์ เบ็ญจวรรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายคณิศร เขียวศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายรัชนาถ จันทร์เพ็ญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายรัชชานนท์ รักอก

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เครือสาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงณัฐมน ทองช่วย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ภู่พงศ์พฤกษา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงชลลดา ทับไกรสกล

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงอลิสา โสมะมี

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายวรรณศิลป ภู่ทรัพย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงลลนา พูลเกษม

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แย้มถนอม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงณัฐนิช ระวังนาม

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๖๘
นายธนาดุล ชัยวราภรณ์กูล

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายปรัชญา อำอยู่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงอนิตยา บุตรรักษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายกรกฤต พานทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ เสวขุนทด

๐๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายปริญญา นายาว

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายปรเมษฐ ชมวงษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายกิตติพงษ์ ทาสี

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายพลเอก ศรีรักษา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายอันดา มะโนรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายศุภกร อินตาต่อ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๗๙
นางสาวปยธิดา เทพสาร

๐๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) วัดเขาวัง  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๘๐
นายธราดล บัวงาม

๑๖/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๘๑
นายสิรภัทร ยิงทวีศักดิ

่ ์

๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๘๒
นายกรวุฒิ ฆารสว่าง

๓๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายธีรยุทธ แก้วหอม

๒๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ แสงหนู

๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๗ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายเจษฎา ละออฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายธนัญชัย จังโส

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายวิทยา ทองนาปา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายณัฏฐพักตร์ ประมูลทรัพย์

๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายพันยศ โสติสงฆ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์มณี

๑๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายตติพัทธ์ ดูเบ

๓๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายชนะชัย จันทร์สุข

๑๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

ชืนชม

่

๑๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๒๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายประธาน ชมพูพงษ์

๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายณัฐวมินทร์ เล้าเจริญ

๑๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายเอกพัชร์ ดรุณี

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายพงศ์พันธุ์ แตงสาขา

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายภทรวิทย์ ทึกจีน ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายประภัศร์ จันทร์ทิพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายกมล ฉวีอินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายมณฑล ศรีสวัสดิ

์

๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายณัฐธวัช วงค์มณี

๒๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายปฏิพล แย้มเกษร

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายชาญชัย กุมภา

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายสุทธิภัทร วารินธุ์

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายรัชชานนท์ เจริญไธสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายธรรมนูญ

ตันตระประภากร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายศรัณย์ จีนเล็ก

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงพรนภา พรมน้อย

๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงประภัสสร เนตรขำ

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงธนวรรณ บัณฑุวรรัตน์ ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงอริสรา ทองใหญ่

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงรัตติกาล นิลปานกัน

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงธันยาภรณ์ มากพงศ์

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงวริศรา เปลียนสมัย

่

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงวริศรา แสงสว่าง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงนลินี สุขพิศาล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงศิริรัฐ ปานฉาย

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๘ / ๑๒๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงวนัชพร อินบำรุง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงธนัชพร คงทวี

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงพัทธวรรณ เนียมจันทร์

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงนิสา ไกรสิงห์

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงสุวรรณี อินทร์ชูกูล

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงจิรวดี ไตรศัพท์ ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงศิริกัญญา ตังอารมย์

้

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงจิวดี สมศิริ

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงวราภรณ์ บัวคำ

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงชุติมา บุญเกิด

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงโชติกา สำราญราช

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงปาริฉัตร์ อารีรักษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงวรวรรณ พงค์พันธุ์

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเทพอาวาส  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๓๓
นางสาวรัชนีกร รุจิเรขอภิรักษ์ ๒/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๓๔
นางสาวกมลชนก ขุนไชย

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๓๕
นางสาวกัญญามาศ เชาวนะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๓๖
นางสาวญาณัจฉรา จันทพุฒ

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๓๗
นางสาวณัฐนิชา จิตภูธโรจน์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๓๘
นางสาวดวงพร ศรสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๓๙
นางสาวนภัสสร อุ่นนา

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๔๐
นางสาวนริศรา บุญเลียง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๔๑
นางสาวปนัดดา ลาวเวียง

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๔๒
นางสาวพัชรภรณ์ บุญประเสริฐ

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๔๓
นางสาวพัชรพร รอดไผ่

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๔๔
นางสาวรังสิมา คำฝาด

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๔๕
นางสาววารุณี แผงเดชา

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๔๖
นางสาวสรินทร์ณา ธรรมนิมิตโชค

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๔๗
นางสาวสิริพร เง่องาม

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๔๘
นางสาวสิริกร มากมูล

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๔๙
นางสาวสุทธิดา อุ่นภักดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๕๐
นางสาวสุพิชชา ยังศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๕๑
นางสาวสุภาภรณ์ รักศรีสวัสดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๕๒
นางสาวสุรีย์พร อินทรประเสริฐ

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๕๓
นางสาวโสภิดา ชูสกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๕๔
นางสาวอภิชญา แซ่ตัง

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๙ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๖๕๕
นางสาวอรยา โสภา

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๕๖
นางสาวอัจฉรา ธนาคมเศรษฐ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๕๗
นางสาวอัญธิกา มีหวัง

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๕๘
นายไกรยุทธ แก้วขจร

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๕๙
นางสาวชญานี รสชุ่ม

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๖๐
นางสาวณฤดี ศรีอริยานุวัตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๖๑
นายณัฐชนนท์ ไกรปราบ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๖๒
นางสาวมณฑิรา พูลสวัสดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๖๓
นางสาวอภัสรา นาคะพงษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๖๔
นางสาวอรนิภา เย็นใจ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๖๕
นางสาวอารญา มานอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๖๖
นางสาวจันทิมา แซ่ปง

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๖๗
นางสาวชโลธร เกิดช้าง

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๖๘
นางสาวณัฏฐนิช อินทร์ชู

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๖๙
นางสาวธัญชนก ตาลเชือ

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๗๐
นางสาวธัญญารัตน์ สุนารัตน์

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๗๑
นางสาวธัญรดา สุวรรณประเสริฐ

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๗๒
นางสาวธารารัตน์ ศิริเรือง

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๗๓
นางสาวนัทธมน พันแก่น

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๗๔
นางสาวปรียา เทพพิทักษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๗๕
นางสาวปยภรณ์ โพธิเจริญ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๗๖
นางสาวปยวรรณ สายบัว

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๗๗
นางสาวปยะรัตน์ พุ่มฉายา

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๗๘
นางสาวพรพิณ เฉลิมหมู่

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๗๙
นางสาวพิจิตรา ดีคำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๘๐
นางสาวพิมพ์ชนก ภู่นิม

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๘๑
นางสาวรัชนีกร สร้อยบัว

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๘๒
นางสาววิไลพร อึงไพร

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๘๓
นางสาวสลิดา พันโท

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๘๔
นางสาวสิริกันยา บุญประสม

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๘๕
นางสาวอนุสรา สังข์เงิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๘๖
นางสาวอโนชา รักสะอาด

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๘๗
นางสาวอาทิตยา รสชุ่ม

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๘๘
นางสาวอารยา อ่อนน่วม

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๘๙
นางสาวอารียา สายมาอินทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๐ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๖๙๐
นางสาวกรรณิการ์ โพธิงาม

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๙๑
นางสาวณัฐฎา เพ็ชรนิล

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๙๒
นางสาวณัฐณิชา แสงสาคร

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๙๓
นางสาวภัทรนันท์ ธรรมสูตร

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๙๔
นางสาวอมลวรรณ ตันซิน

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๙๕
นางสาวณัฐนรี เงินเจริญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๙๖
นางสาวรดาณัฐ ขาวดอกบัว

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๙๗
นางสาวสิชล จงเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๙๘
นางสาวนภัสชญา มีศิริ

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๖๙๙
นางสาวรัชดาภรณ์ พึงสามัคคี

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๐๐
นางสาววิลาสินี สีทา

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๐๑
นายศุภากร แก้วเพชร

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๐๒
นางสาวกนกวรรณ เพ่งไพฑูรย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๐๓
นางสาวกรรวี เบิกบาน

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๐๔
นางสาวกัณฐมณี เฉลิมดิษฐ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๐๕
นางสาวชลลดา แซ่เซียว

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๐๖
นางสาวเปรมวดี บุศนิล

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๐๗
นางสาววาสนา หมืนพาลี

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๐๘
นางสาวสมใจ ร่มโพรีย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๐๙
นางสาวสิริยากร หมู่จันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๑๐
นางสาวธิดารัตน์ เชือดี

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๑๑
นางสาวจิตติมา สายเย็น

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๑๒
นางสาวสุภาวดี เพชรจารนัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๑๓
นายอธิวัฒน์ พรหมจันทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๑๔
นางสาวเอนิกา จีอุ่น

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๑๕
นางสาวฐิตาพร โคยามา

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๑๖
นางสาวกชนล กัณฑศรีวิกรม

๐๙/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๑๗
นางสาวณัฎฐณิชา คุ้ยหลำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๑๘
นางสาวธัญญลักษณ์ รุ่งนุช

๒๖/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๑๙
นางสาวนลัท วรภากรณ์

๐๔/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๒๐
นางสาวภัทรลภา เกิดช้าง

๐๑/๐๖/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๒๑
นางสาวเกวลี อุ่นภักดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๒๒
นางสาวจันทกานต์ เฮียะเครือ

๑๕/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๒๓
นางสาวจิราวรรณ สังข์เขียว

๐๕/๐๘/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๒๔
นางสาวญานิกา นรินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๑ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๗๒๕
นางสาวณัฐฐินันท์ วิจารณ์สิทธ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๒๖
นางสาวนำทิพย์ หิรัญกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๒๗
นางสาวปภาวี สังคะโลก

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๒๘
นางสาวปรีญานัฐ พีเครือ

๒๓/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๒๙
นางสาวภัทรวรรณ แก้วรากมุข

๐๕/๐๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๓๐
นางสาวศิริวรรณ ไพละออ

๑๒/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๓๑
นางสาวสุวรรณา อาภากุล

๐๑/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๓๒
นางสาวสุวรรณี อาภากุล

๐๑/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๓๓
นายอัมรินทร์ บุญน้อม

๑๘/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วัดโรงช้าง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงแพรววนิต เกตุน้อย

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงจินญาญ พงศ์พรเชษฐา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงชลชนก แก้วสายทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายวรพล สาตร์กลิน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงนิชาภา เชาว์วัตร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงสุพพัตรา สว่างชืน

่

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงปยากร นิลพันธ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๔๑ เด็กชายมณฑ์ปราชญ์ ปานศิริ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงณัฎฐธิดา อุทยานรัตน์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงปนปนัทธ์ วรรธนะวลัญช์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายธาม

ลีลาเชียวชาญกุล

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๔๕ เด็กหญิงพรรณรมณย์
สุวรรณสิงห์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงปวีณ์พร มนัสบุญเพิมพูล

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงลภัสรดา แก้วเลิศดิลก

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ศิวิลัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงณัฐกฤตา มนูญญา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายธนากร ธัชศฤงคารสกุล

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงพิราวรรณ์ หลวงพิทักษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงณัฐธิดา นิลวงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายวชิรภัทร อินทรชาติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงอนันตญา นิติปยรัตน์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กิจเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงอชิรญา โสมพันธ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงสุวิชญา สักลอ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงวินันดาอร ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายรุ่งโรจน์ ประทีปชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๒ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงสมนต์พร เขาบาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

กล่อมจิต
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงชญานันท์ ปรีดางกูร

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายชญานิน ช่างปราณีต

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงอาภัสรา แย้มชุมพร

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงธีราวดี ใยยะธรรม

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายภัทธนันท์ อ่อนแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายกฤตกร หอมสุด

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายสรุจ สุดศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงศุภมาศ จันทร์จรูญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงอิงคสุดา อุตตะมะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงไปรยา เจริญพานิช

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงสุประวีณ์ บุญรอด

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงจิดาภา ศุภอักษร

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงปราญชลี อรรถมานะ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงกชมน มนตรีมุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงหฤทยา หนูคง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายปณณวรรธ พรสุดารัตน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงธันย์ชนก กาญจนแสนส่ง

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงสุวนันท์ วงษ์สงวน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ฐิตพิชิตพงศ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงปภัสสวรรณ เพิมศิริปรีชา

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายวรายุทธ พุกผล

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงสุวิชญา บำรุงสุข

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงสุธีรา คงอุดมเกียรติ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงรมณียา เนียมศิริ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงฐิติชญาน์ ภิรมย์รืน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงณัชพิฌาย์ มีสุทธิปญญา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงธัญชนก สง่างาม

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงศิรภัทรชา องค์ทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงพัชชาภา รอดรัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงชมชนก เอียงทอง

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๙๒
นายจักรกฤษณ์ กลัดเนียม

๐๒/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๙๓
นายเกรียงศักดิ

์

ปอมอินทร์
๐๕/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๙๔
นายจารุชล ตันติธีรศักดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๓ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๗๙๕
นายพิเชษฐ์ สุวรรณภักดี

๑๔/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๙๖
นายอัฐวุฒิ ศรีนวล

๑๖/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๙๗
นายธวัชชัย บุญรอด

๒๓/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๙๘
นายเสกสรร คล้ายอยู่

๒๘/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๗๙๙
นายลิขิต มณีวงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๐๐
นายอำนาจ แก้วสงวน

๐๗/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๐๑
นายชำนาญ ธนวรรณวิวัฒน์

๐๙/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๐๒
นายสมภพ อ้ายหนู

๑๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๐๓
นายนรินทร์ อรุณไชย

๑๗/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๐๔
นายสุระ ใจอดทน

๑๘/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๐๕
นายวศร พิธีการ

๑๙/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๐๖
นายจันทร์ เชือรอด

้

๒๐/๑๐/๒๕๐๙
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๐๗
นายธนกร บุษษะ

๒๑/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๐๘
นายอนุชิต แสงกรชัยวัฒน์

๒๓/๐๙/๒๕๐๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๐๙
นายการุณย์ พุฒภักดี

๒๕/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๑๐
นายกิตติศักดิ

์

สายชล
๒๖/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๑๑
นายโชคศิริ แก้วดี

๒๗/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๑๒
นายกัมปนาท ลุประสงค์

๒๘/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๑๓
นายภาคภูมิ สวนโพธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๑๔
นายณัฐวุฒิ อำพันทอง

๐๒/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๑๕
นายประพันธ์ ศรจันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๑๖
นายอานิวัฒน์ ครองหนองแดง

๐๕/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๑๗
นายสุชาติ บัวแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๑๘
นายสุรินทร์ ทัศทอง

๐๙/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๑๙
นายเสถียร กลินตระลบ

่

๑๐/๐๔/๒๕๐๙
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๒๐
นายเนณรงค์ ลิทิ

๑๑/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๒๑
นายกิมอู๋ อารมณ์

๑๓/๐๔/๒๔๙๘

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๒๒
นายอำนาจ ล่องลม

๑๕/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๒๓
นายจักรี ขาวอุบล

๑๗/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๒๔
นายชนากานต์ ใจสุทธิ

๑๙/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๒๕
นายพงศธร ผิวงาม

๒๐/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๒๖
นายประวิทย์ สารสุวรรณ

๒๒/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๒๗
นายประกิต โรจนวิภาต

๒๓/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๒๘
นายประสูติ บุญประเสริฐ

๒๖/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๒๙
นายวิชาญ อินทะชัย

๒๘/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๔ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๘๓๐
นายธานี อรุณคีรีโรจน์

๐๕/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๓๑
นายจีระนันท์ เอียมอุ่น

่

๑๓/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๓๒
นายสมบัติ เกิดศรีชัง

๑๔/๐๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๓๓
นายอัครราช รัตนดี

๑๕/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๓๔
นายน้องใหม่ ปานแดง

๑๖/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๓๕
นายจรูญโรจน์ กันเกิด

๑๗/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๓๖
นายวัลลภ ปนทอง

๑๙/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๓๗
นายสมศักดิ

์

เรียววงศ์
๒๐/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๓๘
นายอภิเชษฐ์ สมบูรณ์เหลือ

๒๑/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๓๙
นายธนากร กันสืบสาย

๒๓/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๔๐
นายจักรี กำเนิดทอง

๒๔/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๔๑
นายทนงศักดิ

์

น้อยนุ่ม
๒๕/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๔๒
นายอนุวัต จันทร์ปฎก

๒๖/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๔๓
นายกิตติ เลียงอยู่

้

๒๗/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๔๔
นายวิมล บุตรดี

๒๘/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๔๕
นายอรรถกร ยีรงค์

่

๐๑/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๔๖
นายอภิชาต เกิดท้วม

๐๓/๐๖/๒๕๓๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๔๗
นายสมชาย เดชโหมด

๐๔/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๔๘
นายกิตติพันธ์ ลิมละมัย

้

๐๕/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๔๙
นายวิธาน ยินดี

๐๖/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๕๐
นายชะลอ แสงทอง

๐๗/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๕๑
นายวราพงษ์ จันทร์เพ็ญสุริยา

๐๙/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๕๒
นายสุวรรณ ยังประยูร

๑๐/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๕๓
นายบัญชา คงเพิม

่

๑๒/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๕๔
นายอิทธิพล สุขเกิด

๑๕/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๕๕
นายพิเชษฐ์ แสงอำนาจ

๑๖/๐๔/๒๕๑๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๕๖
นายศรายุทธ สิทธิไพร

๑๘/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๕๗
นายสมบูรณ์ พุ่มมาลา

๑๙/๑๑/๒๕๐๗

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๕๘
นายกิติศักดิ

์

เทพสุท
๒๐/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๕๙
นายสุรพงษ์ เขียนวาด

๒๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๖๐
นายประเวท ศิริพิรุณ

๒๒/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๖๑
นายบุญเลิศ มังคัง

่ ่

๒๓/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๖๒
นายไกรศร ชาวบ้านคาง

๒๔/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๖๓
นายสมบูรณ์ มังมี

่

๒๕/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๖๔
นายยุทธพล แซ่ลิม

้

๒๖/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๕ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๘๖๕
นายนิรันดร โหมดแจ่ม

๒๗/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๖๖
นายทวีศักดิ

์

ชืนวารีย์

่

๒๘/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๖๗
นายโอ๊ด อัศวพานิช

๐๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๖๘
นายภาคภูมิ ดังก้อง

๐๔/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๖๙
นางสาววรกานต์ จันทร์แม้น

๐๕/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๗๐
นางสาวปภาวดี เหล็กดี

๐๖/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๗๑
นางสาวหทัยชนก นาคะพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๗๒
นางสาวสุภัสสรา บัวใบ

๐๘/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๗๓
นางสาวกานติพิชา ด่านปาน

๐๙/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๗๔
นางสาวโสภิต บุญจีน

๑๐/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๗๕
นางสาวกมลวรรณ แสงประเสริฐ

๑๑/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๗๖
นางสาวชมชนก ไทยผึง

้

๑๓/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๗๗
นางสาวมณฐกานต์ น้อยคล้าย

๑๔/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๗๘
นางสาวจรัสศรี ด้วงพิมพ์

๑๕/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๗๙
นางสาวรัชชนก แสงบัวขาว

๑๗/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๘๐
นางสาวสุวรรณี สงฆ์เจริญธรรม

๑๘/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๘๑
นางสาวธนพร ศรีวิเชียร

๑๙/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๘๒
นางสาววาสนา สีสุพรรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๘๓
นางสาวกอลนิกา นิลเปลียน

่

๒๑/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๘๔
นางสาวเพชรรัตน์ มุมมาลา

๒๒/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๘๕
นางสาวปานรดา ผิวเผือก

๒๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๘๖
นางสาวเกศรินทร์ สุจารี

๒๕/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๘๗
นางสาวอังคณา แย้มขยาย

๒๖/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๘๘
นางสาวทัศนีย์ คูสุรัตน์

๒๗/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๘๙
นางสาวเกษร ดวงจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๙๐
นางสาวปาณิชา ตัณฑ์เจริญรัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๙๑
นางสาวจิราภรณ์ กลินเจริญ

่

๐๕/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๙๒
นางสาวพรรชนก องอาจ

๐๖/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๙๓
นางสาวพิจิตรา มุ่งงาม

๐๗/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๙๔
นางสาววันทนา ดวงจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๙๕
นางสาวสมศรี รักสมบูรณ์

๐๙/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๙๖
นางนิตยา พูลทรัพย์

๑๒/๑๒/๒๕๐๑

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๙๗
นางสาวสุกัญญา ฤทธิชัย

๑๔/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๙๘
นางสาวแครทริยา โทติวงศ์

๑๖/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

รบ ๒๕๖๐/๐๘๙๙
นางสาวญาณี แซ่เอียะ

๊

๑๘/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางราชบุรี วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๖ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงวาสนา มุ้ยขาล

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงรุ่งนภา สวัสดิภูมี

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงภัคจิรา อ่วมสอาด

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงวาสนา แช่มสะลี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายณัฐพัชร์ จันทร์โตศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงณัชชา เสียงเพราะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงแพรชมพู ทองพันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงสุพิชชา เขียวผ่อง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงสมหญิง เผลอภูเขียว

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายประพัฒน์ แซ่โกว

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงอภิริสา ธรรมมา

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงนันทนา คำเหลือง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงอลีนา แช่มช้อย

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปทุมรัตนกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ ธรรมมา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายจักรพันธ์ สิภุมมา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายธีรภัทร อีกจอม

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงฐิติวรดา เพชรเอม

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงปราริสา คำสีแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงอาทิตยา รวมศิล

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงปานตะวัน นามโชติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายภูรินทร์ ดวงใจ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายวิสุทธิ

์

ศิริเลิศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายเฉลิมพล วิจิตหงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงศิรประภา รุขโยชน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงสุภาพร อ่อนสว่าง

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงกชกร จันทร์โตศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงธิดา ศรัทธาผล

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงภิญญดา ดิษจันทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงดวงเดือน แซ่ซิม

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุไชยสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายสุชาณัฐ แซ่เหงียว

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ วัดหนองแช่เสา  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายศุภกร อู่ตะเภา

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ วัดหนองแช่เสา  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงยลรดี สุนทรวิภาต

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ วัดหนองแช่เสา  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงชนานันท์ โพธิฝาย

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ วัดหนองแช่เสา  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงชนิพร ม่วงจีบ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๗ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายจิรศักดิ

์

เพ็ชรพราว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายขวัญชัย ชูทรัพย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงพัชราภา ภูคัง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงอัญชลี วิลาวรรณ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงภัทรา ชินปนเกลียว

้

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วิบูลย์ยศรินทร์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายพัทธดนย์ รอดอิม

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงฆรณี สุขโข

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สมุทรสาคร

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายกฤษกร ศรีสมบัติขจร

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายสมเดช อาจมนตรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายธนพัฒน์ หมีสกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงกชกร มิงทองคำ

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากรวด วัดเขากรวด  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงอริสา แซ่ลิม

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายชัยวัฒน์ วัติรางกูล

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เปลียนสีทอง

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงสาริกา พัดชืน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงสุพรรษา ด้วงขาว

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงเมธินี ไทยดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายชัยยุทธ ล่อใจ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายปฏิภาณ บำเรอจิต

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายเมธา ปลืมไทย

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายล้อมเดช ดวงละม้าย

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายศตวรรษ ยุติธรรม

๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายสิทธิชัย เทียวประสงค์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงดาว แก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงทักษิณา โพธิพงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงนันทิยา ศิริวงษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงประสิตา จันทร์สอน

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงสุจิรา ร่มโพรีย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงสาวิตรี ร่มโพรีย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงอริสรา ยอดยิง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงนงลักษณ์ สิทธิศักดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงวิสสุดา สุดทัศ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงนภัสนันท์

นรภัทรคุณานนณ์ ๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๘ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงเรวดี มันหมาย

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงอรัญญา แซ่ลิม

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายรัฐพงศ์ จินตานา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงธัญรัตน์ แก่นคำชู

๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายพินิตนันต์ มงคล

๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายสุเทพ รสโสภา

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายวรชิต หนูชู

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงวิลัยพร โพธิตุ่น

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายภูริภัทร์ สิงวิชัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายนคินทร์ นุชกำบัง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายศุภวัช แก้วเขียว

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๘๑
นายธีรศักดิ

์

แก่นคำชู
๐๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายมโนธรรม วงเดียว

๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายสรวิชญ์ รสโสภา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายอริย์ธัช จันทร์สอน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงปนัดดา เกตุสง่า

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงขนิษฐา เงินบริสุทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงลลิตา ร่มโพรีย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงอาริษา นุชกำบัง

๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายกฤษณะ พลโยธา

๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๙๐
นายกันตพงศ์ กลินไกล

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายสุเทพ ทองดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายพงษ์ไพร แสงไกร

๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายธีรยุทธ ล่อใจ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงรัญชนา เจียมสุภา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายนราธิป แย้มนัยนา

๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายนันธวัช พันธ์ภักดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

วัดดอนตลุง  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงเกศศณี อินบุ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงวราภรณ์ จินดาโชติ

๒๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงทัศวรรณ หนูขาว

๒๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงสุจิตรา ฉัยยา

๒๐/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงเขมิกา ผลผานอก

๒๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายอดิศร ลำเลิศหล้า

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงจรรยพร จีนเท่ห์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงขวัญข้าว แก้วบุญเรือง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๒๙ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงศรุตา แสนพยุง

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๐๖
นางสาววรางคณา สว่างอารมณ์

๑๘/๐๒/๒๕๑๗
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงชลธิชา ส้มทับ

๒๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงวนิดา เรืองศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงวิราภรณ์ บางจาก

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงอมรกานต์ จิตอิง

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ รัศมี

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู วัดราชสิงขร  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงดวงฤดี เชิดชาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายจิรทีปต์ โนนรุ่งเรือง

๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ต้อยติง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายธีรพงษ์ สรรเสริญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงนันทิยา แฉ่งบาง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุวรรณเทพ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงฟารุ่ง วงศ์สุวรรณ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายพรเทพ บุญประเสริฐ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงพรชนก โชนะโต

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงปยาพัชร์ อินทันวิทย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายตะวัน ปูนุช

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายพิเชษฐ เดชกิจ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สิงหา

๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงทัศนีย์ สีพาบุญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายวีรวัฒน์ สุทธิ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงธัญพิชชา อู่อรุณ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายธีรยุทธ มาฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงอัมพร พุ่มเลิศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
วัดห้วยตะแคง  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายเจษฎา ปนหยัด

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายอโณทัย เกตุไชโย

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายเอกราช สุทธิกาโมทย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายนวพล แดงมา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงชลธิชา ยูกู

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงถศิณา เหลียมสมบุญ

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงปาลิตา สนุกช่วย

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายสืบศักดิ

์

สืบกลัด

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงธัญลักษณ์ พัดจันทร์หอม

๑๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายนครินทร์ กล่อมจิตร์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๐ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายวรากร เบ้าสีใฮ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงศศิกาญจน์ หมอทรัพย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายณัฐภูมิ กล่อมจิตร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงญาโณทัย กลัดน้อย

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงจิราวรรณ มณีวิหค

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ชมหมู่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายณัฐพล สนุกช่วย

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงณัฐพร ใจผัด

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายศราวุฒิ ชินรัตนา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายธรรมนูญ พิทักษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายกรกต พลพวก

๒๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายณัฐพงษ์ พันธ์ไพบูลย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสวย

๐๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) วัดเกาะลอย  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงพชรพร สินธุเจริญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงณัฐวรรณ เปรมเดช

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงอัญชลี ขำยินดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงอัญชุลี ขำยินดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงสุนิสา หนูเจริญ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
วัดโสดาประดิษฐาราม

 

รบ ๒๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายจิรายุทธ บุตรอุบล

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายโชติพัฒน์ ลำดวน

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายยุทธพิชัย เกตุอุดม

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายวายุ ทองเสือ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายศุภวัฒน์ พิรุณดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายศุภเสกข์ แสงอยู่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ ขาวสะอาด

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงขวัญหทัย นิลพันธุ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงจุฑามาศ บัวทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงเนตรธิดา ธรรมศาสตร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงวิชุดา สุขใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงสภาวินี เจียมอยู่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงอรปรียา ช่างทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายชุติพนธ์ นุชนุ่ม

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายธนวิทย์ เชาวนะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายนพเก้า คงคาดิษฐ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายภัทรพล บุญส่ง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๑ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายรัชชานนท์ เศรษฐี

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายวรฉัตร สุขศรีเลิศวิชัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงนิภาพร เดชเกิด

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงเยาวเรศ ศาสตร์เวช

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงวราภรณ์ ศักดาธรรมนาถ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงสุพิชชา อู่ตะเภา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายกฤษณะ สายอร่าม

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายธนกฤต หวานใจ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายวุฒิชัย ประทุม

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายสรยุทธ ยอดยิง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงกรพินธุ์ โพธิเงิน

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงธนพร อิมเพ็ง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายวรรธนะ บุษฤดาจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายพัฒนพงศ์ เหียมหาญ

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงจุฑามาศ สุดเส็งพันธ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงชนกนันท์ แย้มเกษร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงชลิษา เสือเฒ่า

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงณัฐธิดา สีใส

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงธวัลรัตน์ นาดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงรังสินี หลวงผาด

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงสิรินุช ขจิตสุวรรณ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ใจมุ่ง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงนรารัตน์ วิหัคโค

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงปนัดดา โก้เครือ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงสุกัญญา แย้มเกษร

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กล้าหาญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

บุรคอน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายชินธิป ดวงจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายเดชะ ศรีวิเศษ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายภาณุ ตำหนิงาม

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายวรวิช วัฒนาโภคยกิจ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงกชมณฑน์ ม่วงทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงจิราวรรณ เกตุกร

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงเบญจมาศ ชาติฉุน

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชุ่มจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๒ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงภัทรวดี แก้วกลม

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงอรณิชา แก้วคำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงอภิสรา เจริญสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงปยะวรรณ ทิศกระโทก

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ วัดห้วยชินสีห์  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงธารารัตน์ รวมญาติ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายธนภัทร แก้วเต็มดวง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดทุ่งหญ้าคมบาง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายภาณุพงค์ อมดวง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

วัดนาหนอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงจรรยาพร สินธุฉำ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายพีรพัฐน์ เจริญวงษา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงดลยา จินดา

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงขวัญฤทัย ปานณรงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงอภิญญา เลิศชีวา

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงอาริสรา ลิมไพเราะ

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รุ่งหิรัญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงพิมพิมล จินดาขันธุ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงจิรภิญญา เขียมสุวรรณ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงโชติรส เฮียะเซ้ง

๊

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิดก

์

วัดโพธิดก

์

 

รบ ๒๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายธันวา แถวสาบุตย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายวิทยา โซวเซ็ง

๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงปาริชาติ สันติรักษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายเอกรัตน์ เสมอใจ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายพีรสิทธิ

์

ธิสอน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายพาทิศ ทองมีสี

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงชลธิชา อมรกุลสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงสิรภัทร โชติงาม

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายสิทธิโชค ภู่พูล

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

วัดใหญ่อ่างทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงจีราภรณ์ รวยภิรมย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี วัดอรุณรัตนคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายกชกร แสงปอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที 12)

่

วัดหนองกระทุ่ม  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ฤทธิเดช

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายสหภาพ สำลี

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายธนากร เปลียนศรี

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงนพรัตน์ ถ้วนถี

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงสุรภา อินทร์ประดับ

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงสายนำ ไม่ทราบ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงจารุวรรณ ดำเนิน

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๓ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงจิราวรรณ ดำเนิน

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ กลินฟุง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายพัชรพล ยอดยิง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยอดยิง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตาหลวง วัดหนองตาหลวง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงรุ่งนภา บุญพริง

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอบจ.รบ.1(วัดห้วยปลาดุก อนันต์กูลอุปถัมภ์)

วัดห้วยปลาดุก  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงเกวลิน จำปานิน

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงจิรนันท์ ธานีรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงวรรณนภา ไม้หอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงขวัญจิรา จันทร์สว่าง

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วมุขดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงนำฝน ก้านทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ วัดห้วยไผ่  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงนรินทิพย์ บุญประเสริฐ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ชุณหมุกดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางกระ วัดบางกระ  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงธัญลักษณ์ วันบันเทิง

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วควนชุม

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้ายเมือง วัดท้ายเมือง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงสุพิชญา วรกานตพล

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงปยาภรณ์ พระจะเกิด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงวรกัญญา ศุภชัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๖๓
นางสาววันดี จันทร์เกตุ

๑๔/๑๐/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)

วัดไผ่ล้อม  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๖๔
นายสกลวุฒิ แดงประเสริฐ

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงธนภรณ์ เกียวคุ้มภัย

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงสุธิดา เทพนิมิตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ จอมเผือก

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๖๘ เด็กหญิงจำลองลักษณ์
ศรีบุญรอด

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายคมสัน แสงดาว

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพเนินพลู วัดพเนินพลู  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงหทัยรัตน์ บรรจงกุล

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

วัดคุ้งกระถิน  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงสุพรรษา สุดท้วม

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแคทรายวิทยา วัดแคทราย  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงวารินทร์ ชืนบาน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)

วัดดอนแจง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงนภาพร อ้อยทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงนงลักษณ์ อุ่นภักดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนามพุงดอ วัดหนามพุงดอ  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงนกน้อย ไม่มีนามสกุล

๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม

 

รบ ๒๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงนงลักษณ์ บุญส่ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กชายณัฐพล รักษา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงจิดาภา จันทร์สวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ แทวแดง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๔ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายสุทธินัย สิงห์โต

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงมูวิน ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายลิขิต แจ่มกลัด

๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงนันท์นลิน เหลืองอ่อน

๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายปรัชญาวิทย์ ลีกิมฮุย

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายพงศธร ขุนพิทักษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงรัชนีกร สอนประสาท

๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยมจีน
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายรชานนท์ สิงห์โต

๒๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงพลอยรุ้ง แซ่นิม

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
วัดพิกุลทอง  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงดวงฤทัย จ่างวุฒิไกร

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช)

วัดเจติยาราม  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายสิปปกร จ่ารุ่ง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงธิติสุดา สุภาภรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงรุ่งนภา ดู่สวด

๐๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงทิพรัตน์ อู๋สูงเนิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงวรินธร น้อยคำฤา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายอนุชา สุกกำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงสุจิรา มารศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงยลรวี พวงยะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายณัฐดนัย อาบโกเศษฐ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)

วัดห้วยหมู  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๐๐
นายสมใจ บุญเนตร

๒๑/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๐๑
นายสราวุธ สโมสร

๑๒/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๐๒
นายสิทธิพร แสงเทียน

๓๑/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๐๓
นายชัชวาล เลาหเรืองจรรยา

๐๙/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๐๔
นายภิญโญ ทองศิลา

๐๗/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๐๕
นายมานิต ศรีปทุม

๓๐/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๐๖
นายโล ชิง โว มาเลเซีย

๐๑/๐๗/๒๔๙๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๐๗
นายกิตติพงษ์ กลำบุญ

๒๖/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๐๘
นายประชุม จันทะสาร

๑๗/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๐๙
นายชาตรี ไพศาลย์

๐๙/๐๕/๒๕๐๒
เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๑๐
นายสราวุธ มารุ่งเรือง

๓๑/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๑๑
นายภิญโญ ปนปฐม

๑๓/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๑๒
นายเจษฎา อุ่นอิน

๐๑/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๑๓
นายสรายุทธ์ สมานฉันท์

๒๓/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๑๔
นายดำรงค์ วงชมพู่

๑๖/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๒๑๕
นายศักดิชัย

์

ภักดิกระโทก

์

๐๙/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๑๖
นายนัทธ์ทวัส ง่วนจร

๐๓/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๑๗
นายกาวิน ชาวบ้านสิงห์

๒๕/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๑๘
นายศุภศิลป ลาวรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๑๙
นายบุญญฤทธิ

์

รุ่งสาครสมุทร
๑๓/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๒๐
นายชัยรัตน์ พันธุ์ธนวิบูลย์

๑๙/๐๕/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๒๑
นายจักรกฤษณ์ สวยรักษ์

๒๓/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๒๒
นายศิริชัย มอทิพย์

๑๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๒๓
นายพรชัย ทิมน้อย

๒๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๒๔
นายพิสิษฐ อมรวิสัยสรเดช

๒๒/๐๙/๒๕๐๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๒๕
นายศุภกฤต ปณดิษฐโต

๑๗/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๒๖
นายปรีชา ทวีจิต

๑๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๒๗
นายวีรยุทธ พงษ์สาวคนธ์

๑๘/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๒๘
นายอนุสรณ์ ทรัพย์มาร

๐๔/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๒๙
นายศุภณัฐพงษ์ ขันทอง

๐๔/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๓๐
นายธีรวัฒน์ น้อยเอ้ย

๐๓/๑๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๓๑
นายกฤตภาส คล้ายตระกูล

๑๖/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๓๒
นายธรรมนูญ โพธินิล

์

๒๑/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๓๓
นายสมัคร สมุทรเวช

๑๑/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๓๔
นายภานุพงษ์ ระโหฐาน

๐๗/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๓๕
นายศักรินทร์ โฆษิตภูมิอมรกุล

๒๓/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๓๖
นายเอกภพ พิบูลย์แถว

๐๒/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๓๗
นายชัยธวัช นุชสูงเนิน

๑๕/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๓๘
นายพรเทพ ทุมแสน

๒๗/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๓๙
นายอภิรัฐ จันทนะภาพ

๒๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๔๐
นายวรากร บุญรอด

๑๓/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๔๑
นายอรรถพล อันแสง

๒๒/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๔๒
นายยอดศักดิ

์

ฉัตรยอดฟา
๒๓/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๔๓
นายจิตติพัฒน์ อินเทียน

๑๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๔๔
นายเศกศักดิ

์

ใจมัน

่

๑๑/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๔๕
นายสุชาติ ไหมพรหม

๒๒/๑๒/๒๕๐๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๔๖
นายเอนกพงษ์ ชำนินวล

๐๖/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๔๗
นายนัฐพงษ์ ชูแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๔๘
นายวิริยะ หนูสอน

๑๐/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๔๙
นายกานต์ชนก ทองทวี

๑๒/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  
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รบ ๒๕๖๐/๑๒๕๐
นายนพดล มันตลักษ์

๑๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๕๑
นายวงศ์วรรณ มุ้ยนาม

๑๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๕๒
นายภานุวัฒน์ แซ่โค้ว

๑๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๕๓
นายศิริวัฒน์ อวยจินดา

๒๖/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๕๔
นายสรายุทธ แปรสนม

๒๒/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๕๕
นายวีระศักดิ

์

มะลิชัง
๒๐/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๕๖
นายวิสุทธิ

์

วงษ์แปน
๒๑/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๕๗
นายจักรพันธ์ จิตฤทัย

๒๘/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๕๘
นายตะวัน พะเนิกรัมย์

๐๕/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๕๙
นายนาวี คำภู

๐๘/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๖๐
นายสายัณห์ ชาวบ้านกร่าง

๐๗/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๖๑
นายปกิจ อุบลสมุทร

๐๔/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๖๒
นายเปล บุญแก้วศรี

๒๖/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๖๓
นายราชัน พุ่มพฤกษา

๐๗/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๖๔
นายสมานมิตร ใยบัว

๑๘/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๖๕
นายนพนิธิ คันทะสอน

๑๘/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๖๖
นายปฐมพงษ์ นิตย์อดุลย์

๑๐/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๖๗
นายวัชระ โอริด

๐๗/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๖๘
นายวิรุณ แซ่ลิม

้

๐๒/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๖๙
นายธีระเดช มาสังข์

๒๘/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๗๐
นายเอกรัฐ แก้วภักดี

๒๙/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๗๑
นายอำนาจ คนตรง

๑๔/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๗๒
นายทินกฤต ชัยยะ

๐๘/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๗๓
นายสมัครชัย พระกะยาพันธ์

๒๘/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๗๔
นายสันติ หอยสังข์

๐๕/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๗๕
นายอารีย์ ขันต่อ

๑๐/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๗๖
นายณัฐนันท์ แช่มเล็ก

๐๑/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๗๗
นายเกรียงไกร ขวัญยืน

๒๓/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๗๘
นายเสรี เจริญศรี

๑๕/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๗๙
นายสมชาย เณรศิริ

๐๖/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๘๐
นายผนิกร อุ่ยสกุล

๑๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๘๑
นายทรงชัย สัมมา

๐๘/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๘๒
นายเจตต์ศดา อรุณรัศมี

๑๘/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๘๓
นายธนกร อังสุมาลีกุล

๐๖/๑๑/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๘๔
นายธวัชชัย ปานเพชรสิริกุล

๐๑/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๗ / ๑๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๒๘๕
นายสมนึก คล้ายวงษ์

๒๖/๕/๒๕๑๕
เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๘๖
นายตรีทศพร คำจันทร์

๒๙/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๘๗
นายวิโรจน์ สมภูเวช

๑๗/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๘๘
นายธนาศิลป ณ พัทลุง

๐๑/๐๔/๒๕๓๐
เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๘๙
นายสมพงษ์ เดชปญญาวัฒน์

๑๒/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๙๐
นายจาตุรงค์ หอมเทียน

๑๒/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๙๑
นายณัฐวุฒิ ดำรงพิทักษ์กุล

๒๓/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๙๒
นายมาโนช ร่มโพรีย์

๒๖/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๙๓
นายสุรชัย สามชูศิลป

๑๑/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๙๔
นายยศวีร์ กุลลิมปไพศาล

๐๘/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๙๕
นายบุญฤทธิ

์

มีสวัสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๙๖
นายปรณชาติ เฉลิมกลิน

่

๐๘/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๙๗
นายนรินทร์ ปนประเสริฐ

๑๗/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๙๘
นายพัลลภ บัวแดง

๑๓/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๒๙๙
นายเจตน์ เทพรัก

๑๕/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๐๐
นายสมจิตต์ แก้วไทรแย้ม

๑๖/๐๒/๒๕๐๗

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๐๑
นายวิรัลพัชร วงค์กาษา

๑๔/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๐๒
นายเอกสิทธิ

์

แซ่ฟุง
๐๖/๐๘/๒๕๐๙

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๐๓
นายวรพรต จำเรือง

๑๘/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๐๔
นายไกรฤกษ์ นาคปฐม

๑๑/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๐๕
นายสามนวล ไม่มีนามสกุล

๓๐/๐๓/๒๕๐๕
เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๐๖
นายนิติ อังศุธรวิไล

๒๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๐๗
นายปรีชา ร่มพนารักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๐๘
นายสันติ นพรัตน์

๒๓/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเขาบิน วัดหนองนางแพรว  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายศุภนัฐ จันทร์เปรม

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงกรพินธ์ คุ้มอยู่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงเกศริณ ทาหุ่น

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงจันทรัส อยู่แขก

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กหญิงชนัญชิตา วงศ์วัฒนกรชัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงชลธิชา ฤทธิไกรพิชญ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงธนิสร เอียมสกุล

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงเพชรนำบุศ สิsา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงมิงมิตร

่

มีหรอ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงลัดดา ปลีฟก

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงอนิสา ปานณรงค์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๘ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงอริสรา สุขสมัย

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายกรวิชญ์ วรดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายกฤตนัย วรดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายกวินภพ มีขำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายกิตตนัยต์ ตังวงค์

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายชลธี แปนน้อย

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

โรจนธรรมเจริญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายธนวิชญ์ แดงประดิษฐ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายนรากร โพธิล้อม

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายนันท์นภัส โรจนภิญโญสถิต

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายภานุวัตร บรรเทา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายเมธา สันทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงกรวรรณ บุญแย้ม

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงณัฐธิชา คล้ายลี

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงธัญสินี เตชะรุ่งทวี

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงันทพัทธ์ เก็บกลาง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงนิมิตตา ช่างเจริญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงบุสิตา ถินนารัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงปญฑิตา วังมะนาว

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงปณฑิตา เปยชาติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงปทมพร อินทกูล

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงปาณิศา สันติชวลิตสกุล

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงปยดา สมสิทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงพนิดา วัยเจริญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงพนิตนันท์ กิจดำรงวินิจกุล

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงพรธิญา สีทา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๔๖ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
แก้วงอก

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงพิชชาภา สุขประสิทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงเมธาพร ศรีสังวรณ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงรติมา พวงทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงระพีพัฒน์ เดชสาร

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงรักษิณา ศรีสังข์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงวราลี กิงกาญจน์สกุล

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงวิมลวรรณ ดวงเนตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงศศิกานต์ หอมหวลดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๓๙ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงสลิญทิพย์ มาลัยอุทิศธรรม

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงสุธินี ดารา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงสุธีธิดา โสดสงค์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงสุธีรา นาคทัง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงอภิญญา น้อยสะอาด

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายสิรวิชญ์ อ่อนแช่ม

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายเกียรติกุล แย้มพราย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายคุณานนต์ สินเสงียม

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายฉัตรชัย เข็มทรัพย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พลบูรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายณัฐพล ว่องไวธีรวิทย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายธเนศพล บุญนพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายปรเมศ กาญชะนะกาศ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ สิโนทก

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายภานุพัฒน์ หอมมาก

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายวีรภัทร จันทร์ดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

แพรกเซ็น
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายสุทธิพงศ์ ประเสริฐ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงกรแก้ว สุขธูป

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงกัญดา ประยงค์ทรัพย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงณัชฌา คำดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงณัฐรดี อินวงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ไกรยสวน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงนนลณีย์ โสรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงนริณี บุญเกิด

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงนารดา บุญณรงค์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงปาหนัน ศรีสัตยา

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงเอมมิกา ผิวอ่อน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายคุณานนท์ แก้วประดิษฐ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายดนัย จิตต์อารี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายธีรภัทร์ แซ่ลิม

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายนิรุต บุญปลืม

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายวทัญู ทองเปลว

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายศุภเชฏฐ์ นัยนา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายสรศักดิ

์

ดวงแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๐ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายสราวุฒิ อุ่นอบ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายสิทธิพร งามขำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายสิทธิพร จันทร์เค

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายอติเทพ สูงทรัพย์ไพศาล

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงชญาดา รอดกรุง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงชนัฏดา ครุธงาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงชนากานต์ แจ่มยวง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงชนิดาภา จำเนียรเวช

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงชุติมา ส่วนลา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงปทมาภรณ์ แซ่อือ

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงพรนภา พุฒเครือ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงภัทราพร อยู่อ่อน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงมยุริญ แสงเดือน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงรวิวรรณ จันทร์โชติ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงรวิศุดา เหล็กดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงลลิตา ภานุมาศ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงวัชราภรณ์ นันทะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงสุชาดา ลิมมัน

่ ่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายณัฐพล ร่มโพรีย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ สังข์สนันโชติ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายธนวันต์ เปลียนศรี

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายปกรณ์ บัวคำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายปรเมษฐ ฟกทับ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายภูธเนศ หลีล้วน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายมงคล วงศ์สวรรค์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายรัชตะชัย คล้ายแดง

๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายวรพจน์ ด้วงคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายวีรภัทร จิตรล่องลม

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายอภิชน เจียมเรือน

๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงกรกนก แก้วกอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงกมลวรรณ เจริญสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงชัชชาภรณ์ พลอยศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงธนัชพร พิมพ์ใจใส

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกิดมงคล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงธิดาลักษ์ วงศ์ประวัติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๑ / ๑๒๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงนิชานันท์ ปนกิง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงนิธิศรา สังข์ทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงปนัชดา ฉิมเมือง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงปาริฉัตร เฮ็งนิรันดร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงพรนิภา เสริมพยัคฆ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สนธิดา

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงอภิสรา ยางสวย

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายกัญณพณ ฉลวยศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายชวลิต ไก่นิล

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมมงคล

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายธีรภัทร์ บุตรดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายปยะวัตร รุ่งทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายพิพัฒน์ มันคง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายภาคิม อดทน

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายวัฒนา เจริญสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายอัครวิชญ์ เหลืองกานนท์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ เงินกลม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงเกวลิน จันทแนน

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงจรรญารัตน์ ใจชูพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำศักดิศรี

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงธนัชพร เชือดี

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงนันทชา ไชยสุริยงค์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงนิภาพร คนรำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงปาลิตา แซ่เลียว

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงปนธิดา เตชะรุ่งทวี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงพรไพลิน โยธะกันยา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงพรรณิภา หึงอยู่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงนวพร เพ่งพินิจ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงมินตรา ปานทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงลลิตา เต็งลิม

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์พลอย

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงสุภัสสร อ่อนแช่ม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงโสภิดา ฮกยินดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายชลชาติ กันนะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายถิรวิทย์ เทพทับทิม

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๒ / ๑๒๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายธนรักษ์ สัมฤทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายธีระศักดิ

์

จันทร์บาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายนพดล เอนกพรหม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายนัทธพงศ์ เกษี

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายปริญญา คำลา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายพฤทธิ

์

พันธ์เพ็ชร
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายพลวีร์ คำดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายพิพัฒน์ กิจเครือ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายมนัสพงษ์ ทาดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายวีรภัทร สงจินดา

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายอภิวัฒน์ นพพลัง

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงกฤติมา นกทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงจิราภา ทองสง่า

๑๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงปยธิดา เข็มทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงวรินธร พิมธรรม

๓๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงวริษา สุกดิษฐ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงศุภมาศ ปานทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปองสุ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงอุมาพร จันดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายจิรพงค์ แซ่ด่าน

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายธนพล สุวรรณรังสิกุล

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายธนพัฒน์ ตีบน้อยดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายธนวัฒน์ ลือชา

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กชายธีรพัฒน์ มีสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายเนติศักดิ

์

บุญญานุสนธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กชายพงศกร กุลสะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๘๖ เด็กชายอภิษฎา แฟรง
เคลลี

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงเกตน์นิภา โหมดแจ่ม

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงจีรณา แสงอากาศ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงชาลินี บุดดา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงฐานิดา ศาลา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงณัฐธิชา จิตต์จำเริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงเนตรนภา ติเยาว์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงเบญจรัตน์ สว่างเมฆ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงปารีณา สันตะกิจ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๓ / ๑๒๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงภัทรพร สายบัว

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงมลณภา ดวงภูมิเมศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงมาลิษา สุนทรวิภาค

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงวนิดา ปานใหญ่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงอนิสา สันทัด

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงอนุศรา ทับทิมทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงอารีญา สาลีศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงเอมมิกา ภู่งาม

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงอรณิชา สิงฉิม

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายรัตนโชติ เทพโคราช

๑๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ อุ่นภักดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายสิริชัย พูดเพราะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายนิชานนท์ นุชเครือ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ ใจอารีย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงลักษมณ เสนา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายธันยวัฒ เฮงวัชระ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงณัฐชญา สินนอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงณัฐพร กระเครือ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงวิมลสิริ กมสินท์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงสุกัญญา ทองอินทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงกิตติพัฒน์ แย้มชืน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงพราวรวี ไกรเทพ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายธีรยุทธ ดอกไม้กุล

๑๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายอัศวิน พงษ์จำปา

๑๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ กลับเครือ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายณัฐวัตร โทจอม

๑๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงอุษา ไหมหา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายอนุชา ชินวงค์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อนันตชัยสิทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายเจษฎา ตุ่มทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายทินภัทร ทองกะหลำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายอโนชา มานวม

๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายปฏิภาณ ยกเลียน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายพิเชษฐ โรจนวิทยโอภาส

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บัวเบา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๔ / ๑๒๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายณัฐนันท์ มะลิพันธ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายภาคิน คำอาจ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงธันย์ชนก สุขธูป

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงบุศราคัม แซ่ลิม

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร จันทร์บูรณ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงชนิดาภา รุดเครือ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงทักษิณา คลังสิน

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายธนาคาร ศิริเจริญวัฒนา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงณภัค อัครญาธรณ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายสุรวุฒิ มะกาว

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายสหรัฐ ดำขำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายกรวิชญ์ มาลาสาย

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงปรีชญา มันคง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงยลรดา นิลประดิษฐ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงวรรณวิษา ศรีราจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงสิริมา อุสาหะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ฟกสุวรรณ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงนิตยา ธรรมลังกา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายณัฐพล ยศอินทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงรัตติมา คล่องแคล่ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงศศิวิมล ทิพโม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงธารีรัตน์ มณีน้อย

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงกิตติวรรณ รุ่งเรือง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงโชติกา บุตรทยักร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงนริศรา นวลสุมา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงปยะฉัตร ฉิมเมือง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงจีรนันท์ อิมน้อย

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงปภาดา พูนทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงศิโรรัตน์ มหาเนตร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงภัสรา บุญสม

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายธีรธนา อ่อนแช่ม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายเกียรติยศ ชัยยา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงกัลยกร หลวงสมบัติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงสุกัญญา โรจน์ภู

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงสุธัญญา สังข์น้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๕ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายพีรพล เกตุแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงจีระนันท์ มาฉาย

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายคามิน จารุไพสิฐ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงฐิติมา ตาระคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายธีรพันธุ์ ลิมพิบูลย์

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ถำทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายธนวันต์ โตนดทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงณัฏยา ชาญดิลกโชติ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายณรงค์ธร กริงเกษมศรี

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายวรากร พนมวาส

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายสรยุทธ ยางเดิม

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงณัฐฌา กองรามัญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงอาภัสรา กองผุย

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายวัชรินทร์ สัมฤทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายชัยวัฒน์ คล้ายลี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ฉิมสุวรรณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายบุริศร์ ศรีษาวรรณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงฐิติพร ทองสง่า

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงทิพย์เกสร พิกุลสด

๒๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงธนพร พรานเจริญ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงธนภรณ์ คนชม

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงภาวรินทร์ ศรีวงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงอนันตา คล้ายลี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายชัชวาลย์ ทิมแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายประเมษฐ์ มาเม่น

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายศิวนาถ ตาบลไชย

๒๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายสรณัฐ นกทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

แซ่เตียว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงปวีณา สกุลนุ่ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงศศิธร เอียมทรัพย์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายธีรสิทธ พัดชืน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงอธิติญา นิลเขียว

๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายธนรัตน์ ฉัตรทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงประภารดี เทพศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๕๙๙
นางสาวสุธาสินี โหตรภวานนท์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๖ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ ภู่มาตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายอรรถกร เกตุชนะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายวรเมธ คานงาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายวันใหม่ แก้วสะอาด

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายตุลยเทพ เทพโยธิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายวรนนท์ ทึมกระโทก

๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายธนพล วงษ์กลม

๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายพัฒน์ยศ เนืออ่อน

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงนพมาศ ศรีพนมวรรณ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงเปรมกมล สุขศรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงรัชนีกร ยิมยา

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงสุธีรา ฝนจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงสุปราณี เรือนไทย

๐๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายณัฐดนัย คำนุช

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายธันว์ แซ่เอียว

๊

๒๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายนภดล อินทร์อ่อน

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายนิธิศ ชวดแย้ม

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายมนตรี แสงจันทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายอนุพันธ์ ทรัพย์เย็น

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงวิมล ใจซือ

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายกฤษณะ สาริกาลินทอง

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายฉัตรมงคล เซียงหว่อง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายชญานิน อัมไพพันธ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายชยารพ ไกยสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายชีพชัย มาสถิตย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายฐานันดร จันทร์ศรีทา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายตะวัน อ้นเพ็ชร

๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายภูมินทร์ แซ่เฮง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายวันชัย พรายบัว

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงชนม์นิภา เอกฉัตร

๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงปวิตรา แซ่ผู่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงศิรินันท์ หมวกเมือง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พลับพลา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายดำรงศักดิ

์

ภูมิเขตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๗ / ๑๒๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายปยพัทธ์ เปยชาติ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายสิทธินนท์ แย้มชืน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงจิรนันท์ สวนฉิมพลี

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงณัฐกมล ปานน้อย

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงปรางทิพย์ อิมอกใจ

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงปลิสา จีนยิว

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงวิภาดา ธรรมมา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายเจษฎา คล้ายแดง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายธีรภัทร สวัสดิรักษา

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายประพันธ์ อินทรคง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายศุภกร สาลีสี

๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายศุภกฤต สมบูรณ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายสรวิทย์ สังข์น้อย

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายสราวุฒิ สุดประเสริฐ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตรวจนอก

๒๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงมีนา แสนสวาท

๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ สาสีมา

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงสิริพร สุขช่วง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงเอือมดาว

้

เอียมทรัพย์

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงนันทิชา ค้วนเครือ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายชรินทร ทองคำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายณัฐพล ชุนเกษา

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายทักษ์ดนัย ปดหล้า

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายอภิเชษฐ์ ยางสวย

๒๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ คล่องแคล่ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงธนาพร บัวทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงสุปราธิณี นุ่มสม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายอุษามณี พุทธา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายกฤตเมธ บัวเสนา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เจตจำนงค์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายทัสน์ไท อินทร์ละม่อม

๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายนนท์ อุทัยทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงกัลยา สังข์กลินหอม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงดวงกมล เฟรเดอริคส์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงนิตยา ปานกลับ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๘ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงพิยดา แขกไทร

๑๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงมริสา พินทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงมลิสา คล่องแคล่ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงวันเพ็ญ นุชเครือ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงสุณิชา มากสาคร

๓๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุตรศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงอุษา ขุนแพ่ง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงแพร แซ่โง้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงเสาวรัตน์ ชินเวช

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายทศพร สมศักดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายอัมรินทร์ สินสุข

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๘๑
นายธีรภัทร งามยิง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายนัทฐิพล ทันสมัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายสุรเดช สุดเสือ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายสราวุฒิ ศิโรรัตน์ธัญโชค

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายสมภัทร สมศรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายบูรพา นิธากรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงสุภัทรตา การุณยฐิติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายวิษณุ กวดวงค์ษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๘๙
นายธนาวัฒน์ ทองกันยา

๓๑/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายพรวิชิต คำแท่ง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงสุพรรณิกา นันทโยธิน

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายพิพัฒน์พล น.มงคล

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

แดงเพ็ง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายภัคพล ชูเลิศ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายวาคิม หารยางนอก

๑๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงจิตรลดา อินทร์สว่าง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายนิติ โประณะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายพงศกร ยาโทน

๒๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๖๙๙
นายปรีธาดา จันทร์หอม

๒๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายมงคล จิตประเสริฐ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายนรุตม์ ประเสริฐ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีเทียนชัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายศรนรินทร์ ติดอินทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ขาวคง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๔๙ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายสมชาย เหมือนละมัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๐๖
นางสาวปยะวรรณ อิสระฉันท์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายชยณัฐ ขุนสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายนิจิวัฒน์ งามคณะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายพชร สุยะใหญ่

๑๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายอติวิชญ์ สอาดเงิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงทิจีราภัทร สงวนศักดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายวรโชติ ว่องวิทย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายไชยเชษร์ สิริเมฆประสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๑๔
นายชานน กล้าหาญ

๒๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงเนตรมณี หมวกเมือง

๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๑๖
นางชมภัสสร ศรอินทร์

๖/๑๒/๒๕๑๓ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๑๗
นางสาววันทนี ดีวงษ์

๖/๑๐/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๑๘
นางสาวศิริภา ใจเย็นดี ๕/๖/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๑๙
นางสาวสิริชัณญา บุญประไพ

๒๘/๗/๒๕๑๘ โรงเรียนวัดบ้านโปงสามัคคีคุณูปถัมภ์
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๒๐
นางสาวเกศินี อินทร์ปญญา

๙/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๒๑
นางสาวปวีณา เสลาคุณ ๗/๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๒๒
นางสาวสุณิษา นุชวงศ์

๑๐/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๒๓
นางสาวอัจฉราภรณ์ แสงดาว

๑๙/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๒๔
นายวรเดช เหมณี

๑๖/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๒๕
นางสาวจรัสพร ประยูรอุดมสุข

๑๑/๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๒๖
นางสาวธนธรณ์ นิธากรณ์

๖/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๒๗
นางสาวนันทนา จันทร์เทวี

๑๐/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๒๘
นางสาวนิจิตตา จันทร์โครม ๗/๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๒๙
นางสาวปยธิดา บัวขาว ๗/๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๓๐
นางสาวพัชรินทร์ พุทธา

๗/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๓๑
นางสาวพิชยา ทองโชติ

๒๙/๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๓๒
นางสาวภัคจีรา สาลีเรือง

๑/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๓๓
นางสาวมณีรัตน์ ทองเปลว

๒๖/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๓๔
นางสาวณัฐนรี อู่เฉย ๖/๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๓๕
นางสาวลักษิกา ศิริรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๓๖
นางสาวอภิญญา เตโชเม็ง

๒๘/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๓๗
นายมังกร เกิดกิง

่

๒๙/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๓๘
นายเกียรติกุล ขุนสายทอง

๒๗/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๓๙
นายชัชวาล รัตนบำรุง

๒๒/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๐ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๗๔๐
นายธาดาพงษ์ เขวงศักดายุทธ

๑๗/๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๔๑
นางสาวสุธิดา ม่วงไข่

๒๘/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๔๒
นายกมล เทียมเจริญ ๑/๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๔๓
นายขจรยศ สมานรัตน์

๒๐/๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๔๔
นายชัยภาภรณ์ ผลเจริญ

๑๗/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๔๕
นายถาวร พลเยียม

่

๓/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๔๖
นายธาวิน พันธุ์เลิศ

๑๔/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๔๗
นายนิธิกร ใจหวัง

๑/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๔๘
นายศุภโชค โสสุด ๗/๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๔๙
นายอนุชา เย็นตัง

้

๒๔/๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๕๐
นายรัตนพล คำดี ๙/๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๕๑
นายศตวรรษ โค้วสกุล

๒๕/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๕๒
นายวีรภัทร ทองเอีย

๒๑/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๕๓
นายภูวนาถ อุดแก้ว ๐/๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๕๔
นายสิทธิพงษ์ สีราจันทร์

๒๗/๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๕๕
นายนรกิติ

์

คงไทย
๒๔/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ

วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๕๖
นางสาวอามินทร์ดรา โสรสะ

๑๕/๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโปงบริหารธุรกิจ
วัดบ้านโปง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายจาณุพัฒน์ ปลังปลืมจิตร

่ ้

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ เอียะสมบูรณ์

๊

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายธิติพันธ์ คำดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายสถาพร เทียมทัศน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงจณิสตรา ศรีลาจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงอาลินดา คำขม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

มณีรัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ สะราคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงนภาพร เกษมสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงชุติมณฑ์ ศิริคำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงธัญชนก เซียงจ๊ง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายธรรมนูญ แซ่เจียม

๑๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงนำฝน อุปโท

๑๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายปฐมพร สองสี

๑๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายธนธรน์ ปานปน

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายจีรวัฒน์ จันทา

๒๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงทัศณี แก้วสน

๑๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ จักขุจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๑ / ๑๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงญาณิน คำประเสริฐ

๒๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงทิพวรรณ น้อยพันธ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

วัดหนองกบ  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงปรวรรณ แก้วงอก

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงนิชาภา มูลพันธ์

๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงวรัญญา แก้วงอก

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงวรรณวิภา แก้วงอก

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๘๑
นางสาวอัญชลี พุทธะ

๑๒/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก วัดหนองปลาดุก  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายรัฐภูมิ พันธุธี

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงพิยดา ชามาตย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงจิตารัชต์ เครือสุติหิรัญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงกนกอร ใจเพ็ชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงอภิญญา บุญสม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงดารารัตน์ เคร้าเครือ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายนิพิฐพนธ์ น้อยโสภา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงธัญวรรณ ใจมัน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงเขมิกา สิงห์เรือง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงณัชชา หนองเรือง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงบัณฑิตา แซ่โก้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงอังค์วรา แช่ตัน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงรัตนวิภา หนูสังวาส

๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงตะวัน โภคะวิจิตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตังตรงจิตร 5)

้

วัดหนองหญ้าปล้อง  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อิดธิรงค์

๒๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๙๗
นางสาววนิดา ถังทอง

๑๘/๘/๒๕๑๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายกิตติพันธ์ อยู๋ยงสถิต

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายธเนศ ลักษณะจินดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายปญชาน์ ภุมมา

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายภัทรกร ทัศนานุตริยกุล

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายธีรภัทร เซ้งเครือ

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายกุลิสร์ ชาญสาริกิจ

๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายวสันต์ ขำนอง ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายณัฐนนท์ สว่างอารมณ์

๑๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงชนิฎา โกจิว

๋

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงมัชฌิมา สุทธิประเสริฐ

๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงศรัณย์พร สูนพลอย

๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงวราภรณ์ สุขศรี

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๒ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ฉิมหาพาลี

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงกชกร ศรีพูล

๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงกชกร สมเพราะ

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงกมลฤทัย สว่างแจ้ง

๑๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงรัตติยากร รอดเพพ็ชร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงรุ่งกานดา คูณกลาง ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงวาสนา ห้วยหงษ์ทอง ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงเจนจิรา บุญนิม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงยิงลักษณ์

่

บัวสกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงประภาพร ท่าฉลาด

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงอาทิตยา มนตรี ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงปานแก้ว พิมพ์สุวรรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กชายกฤษณะ นิธากรณ์

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายนัฐวุฒิ ฮะวังจู ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายณัฐพนธิ

์

หมวกเมือง ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กชายเดชาวัตร จันทร์แย้ม

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชัยโย ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงอมรา พินิจดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงอาทิตยา คำปอง ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงปรารถนา จิตรอำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายปรัชญา พรนิคม

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงขนิษฐา สง่าวงษ์

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คงมา
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงอรัญญา บัวดี ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงศศิมา นิลสอน ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงปาริชาติ นุ่นงาม

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงสุธิดา พุ่มโต

๒๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กชายพรภิรมย์ รสใจ

๑๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายกลชาติ ลำนำ

๑๖/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ พูลทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงบุษยมาส แซ่ลี

๑๔/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงศันศนีย์ ทัดสวน

๑๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงวรรณวิษา ผลอุดม

๒๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงปรียาวรรณ แดงเย็น

๑๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงอภิญญา กรีมาบุตร ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๓ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงชมกมล บุญเรือง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงศิราภา เธียรพิบูลย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงอรณิชา แก่นแก้ว

๒๑/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงจันทราทิพย์ ดวงดี

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงนฤมล สุขจิตร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงปรายฟา การเสรี ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงชนิตา กระแสสินธุ์

๑๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงสุพัตรา หอมคำพัด ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงปยนุช ว่าชืน

่

๒๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กชายเจษฎา ฮกยินดี

๑๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กชายคมกฤช กระแสโสม

๓๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายศุภวุฒิ เฮงนิรันดร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กชายอนุพงศ์ สังขวุฒิ

๑๖/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายภูวิศ เกตุชีพ

๑๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายนาตาชา ด้วงน้อย

๒๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ แสงน้อย

๑๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายอภิเษก แย้มเกษร

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงไอรดา สว่างศรี

๑๖/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงนันทวัน แก้ววิลัย ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๖๔
นางสาวธมลวรรณ ศิริสม

๑๐/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงชนนิกานต์ เข้มแข็ง ๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๖๖
นางสาวศศิวิมล ปานอำพันธ์

๒๕/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๖๗
นางสาวกชกร จิงหรีด

้

๒๖/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงศศิวิมล นิรันดรางกูร

๒๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงพัฒนา นฤชัยศิริรัตน์

๑๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงอัจฉริยา อภิลีสกุลไพศาล ๑๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๗๑
นางสาววนิดา เงินยิง

่

๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายปรัชญา มุ่งงาม

๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กชายเอกรัตน์ เกิดดี

๒๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิ เจริญรักษา

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กชายอุเทน การตรง ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กชายอนุรักษ์ อินทโพธิ

์

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงอนุธิดา ทรัพย์วิบูลย์ชัย ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงวันทนา ฉิมก่อม

๒๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงภาวิณี พันโน

๑๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๔ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงจันทร์นภา ปนศิริ

๑๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงแพรพรรณ สืบวงศ์

๑๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงอภิชญา สุพลจิตร

๒๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงวณัฐฌา พุทธา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๘๔ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ตะก้อง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงรมย์รวินท์ ใจซือ

่

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายเสกโสภณ พิมพ์แก้ว

๒๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงสุชาดา ฉิมพิบูลย์

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายจีรศักดิ

์

แก้วประเสริฐ
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายทัศน์ไท จันทร์ดี

๒๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายเพชรนาวี ชืนชม

่

๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายปณณทัต เซียงฉี

่

๒๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ

๒๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงสุปราณี บุญสาย

๒๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงสุธิดา สิทธิวิไล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ ขุยหลง ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงณิชกานต์ เยาวบุตร

๑๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงสุธิดา วงศ์วาลย์

๒๑/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๙๘
นางสาวราตรี กาญจนวรกุล

๒๐/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงวิจิตรา ศรีธรรมา

๒๙/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงสิริพร กาญจนสิริโชค

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๐๑
นายอลงกต ติเยาว์

๒๒/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๐๒
นายอภิสิทธิ

์

สะท้านบัว
๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๐๓
นางสาวกฤติญา เจริญศิลป ๗/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๐๔
นางสาวฑิฆัมพร แสงน้อย

๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๐๕
นางสาวจรัสพร ศรีราจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๐๖
นางสาวนฤมล เทียงทัด

่

๒๗/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๐๗
นางสาวสิริมา แก้วนุ่ม

๒๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๐๘
นางสาวสุพัตรา พิกุลแย้ม

๓๐/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๐๙
นางสาวรัตนากร สงจินดา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๑๐
นางสาวศิริรัตน์ เกษโกวิท

๑๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๑๑
นายธีรยุทธ ก้านเหลือง ๑/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๑๒
นายณัฐวัฒน์ หมอนวด

๔/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๑๓
นายเจริญพร แซ่ปง

๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๑๔
นายกิติพร ยิมสดใส

้

๒๑/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๕ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๙๑๕
นายภาสกร โสเอียม

่

๒๑/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๑๖
นายอภิสิทธิ

์

ขาวเอียม

่

๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๑๗
นางสาวประณยา สนใจ ๑/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๑๘
นางสาวนพรัตน์ นากปาน

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๑๙
นางสาวกิตติยา ตันเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๒๐
นางสาวธงลดา ศิริโรจน์ ๕/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๒๑
นางสาวณัฐนันท์ แดงหยวก ๙/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๒๒
นางสาวสุรีรัตน์ เพ็งลา

๑๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๒๓
นางสาวมีนมิตรา เขียวคราม ๙/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๒๔
นางสาวสุนารี สาคะระ

๒๑/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๒๕
นางสาวศิโรรัตน์ อินทรกุล

๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๒๖
นางสาวรดามณี อยู่โชติพัฒนา ๔/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๒๗
นางสาวเสาวรรณ แห่งนภา

๑๗/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๒๘
นางสาวสินีนาท เย็นทะทา ๘/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๒๙
นางสาวอภิญญา พุทธา

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๓๐
นางสาวอารีญา คำแก้ว

๒๐/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๓๑
นางสาวกนกวรรณ เอียมหนู

่

๑๘/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๓๒
นางสาวกรพินธุ์ ดวงจันทร์

๑๓/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๓๓
นางสาวฐานะมาศ สาสาย

๒๗/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๓๔
นางสาวจิรัชญา สุวรรณธาดา

๒๒/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๓๕
นางสาวสุดารัตนื เซียงฉิน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๓๖
นางสาวอังคณา แย้มศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๓๗
นางสาวสายนต์ อ่องจุ้ย

๒๔/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๓๘
นางสาวรุ่งนภา เจริญฤทธิ

์

๑/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงอิงศรา ศรีทอง

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายกรรณ ไม่มีชือสกุล

่

๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ หนองทราย

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงสุธิดา แม้นจิตร์

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงสุกัญญา แม้นจิตร์

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงสุธาทิพย์ จันทร์บาง

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงอภิญญา สง่าแสง

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงวันทิตา นาคนาคา

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงภิธิญา กรรณแก้ว

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงจิตติกา วงศ์เชียงทอง ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิรัตนาราม

์

วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายวสุ ชาติสิริพิทักษ์กุล ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๖ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงบุณยาพร ชัยชนะ

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงพบพนิต หมอนทอง

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงชนานันท์ ใจหาญ

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทแสน

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายเลิศวุฒิ เหมือนดาว ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร ศรีทิพย์สิริพร

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงสุจิรา คำดี

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายธันวา เกษเจริญ

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายแทนทัย เก่งจันทร์วรกุล ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีวรานนท์ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงอภิสรา มานะงาม

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงอัญชลี บุญน้อย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงศิรภัสสร ภูฆัง

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงสุพิชชา อาจห้วยแก้ว

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงสิริกาญจน์ ชาติสิริพิทักษ์กุล ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงขนิษฐา อู่ตะเภา

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงชนากานต์ นพพลัง

้

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงปุณยาพร สำนวน ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงบัณฑิตา มีศิริ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงนวรัตน์ แสงโสด

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงนันทิชา วรวิพัฒนะ

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงวรรณวิษา แดงพิพัฒน์

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงวันวิสา แก้วสอาด

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงมนัสศรี โพธารส

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงสุชัญญา สุภิวัฒน์

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายวิรุฬห์ บุญสอง

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายธนวันต์ วันวอน

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายอามาวดี มณีขำ

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายกฤษฏิ

์

สุธาลักษณ์ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงบรรฑิตา เล่ปะสุวรรณ

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงปภาวี นครพัฒน์

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ พวงทอง ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายสันติสุข ตันอริยะมีศิริกุล ๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงบุษยา ศิริชัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์

ตระกูลกำเหนิดเหมาะ

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๗ / ๑๒๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายปเตอร์ เอ็ม ปา ปา

๑๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงนัจนันท์ สาลิสี

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุภิวัฒน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงศดานันท์ ธรรมลังกา ๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายคชา ล้อไชยพร

๓๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงสิริภัทร คลังกลาง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายสุรินทร์ มีเหมือน

๑๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ศิริเวชชนะกุล ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงอรทัย พรหมสอน ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายธนาวัฒน์ แก้วสน

๑๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขันนาค

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงนภาพร เรืองเนตร ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงเขมิกา สองเมือง

๑๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงสุวนันท์ จันโชติ

๒๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงวิลาสินี เกียรติศิริ ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนฮกเฮง วัดดอนตูม  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงศิศินา นุชตะโร

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาขลุง วัดเขาขลุง  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ ชังเกตุ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาขลุง วัดเขาขลุง  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๐๒ เด็กหญิงสุพพรรณษา จีอุ่น

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาขลุง วัดเขาขลุง  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายนันทวัฒน์ รักปลอด

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาขลุง วัดเขาขลุง  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายศิรายุ ระวังงาน

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาขลุง วัดเขาขลุง  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายทรัพย์ทวี กลันทิพย์

่

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีคำ

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายศิวกร เยาวมาลย์

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายพงค์ธร อินทร์ขำ

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายเฉลิมราช อารมณ์

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายอชรายุ งามเปยม

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายธนวัฒน์ ชนะชัยมีโชค

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงศิริยุภา ม่วงสวย

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงปใหม่ คำทอน ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงศิริประภา ฟกโต

๒๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสว่าง

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงวิภาภรณ์ อินทรีย์

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงทิพากร นาสังข์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงสุชาดา ปานนาค

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ต่วนเครือ
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๘ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงณิศวรา รอดปราณี

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงชุลีพร ชัวเอ้

้

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเจริญธรรม วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายวรปรัชญ์ เชือสมุทร

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค วัดมาบแค  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายวิรุตน์ กลินเมือง

่

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดมาบแค วัดมาบแค  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายพงศกร ผ่องเผือก

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค วัดมาบแค  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายพิสิทธิ

์

บุญทัศไทย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค วัดมาบแค  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายเอกรินทร์ ปรางริน

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค วัดมาบแค  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงเอมิกา ศรีนวลดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบแค วัดมาบแค  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงพิชชากร น้อยจ้อย

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบแค วัดมาบแค  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายศุภกร ประดิษฐ์กุล

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงชนิดาภา ครือเครือ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ผิวคำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงจิรประภา ปนต๊ะ

๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงจินตนา เฉียบแหลม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงวริศรา กาทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๓๕ เด็กหญิงรัตนศิริประภา
เกียรตินิยมไทย

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สินคง

๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงณัฐวี ผลธนาวัฒน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงพัชรีพร ศรีแจ่ม

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงเมธาภรณ์ เจริญ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงปุณยาพร เถือนคนรัก

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงอัญชิสา แต่งสง่า

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสงียมพันธ์

่

๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงชัญญาภัค เอมอาจ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงบัวทอง นวมเจริญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายคำรณ พรามณี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงภัทรดา แสงอ่อน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงเกสรา เรืองฤทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงเบญจทิพย์ สังวาลเพ็ชร

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงอรอุษา สังข์ขาว

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายอนุสรณ์ สระโอษฐ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงจินตนา อินทะสุข

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงนันทิยา นาเครือ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงพรพิมล อยู่ไทย

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงพัชราภา เกตุแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๕๙ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงศศินา แสงปาน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงชมพูนุท จันทร์รวม

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงชลธิชา รุ่งแจ้ง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายชิงชัย เต็มอิม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กันยา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงณัฐธิดา พุทธา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายนิรัติศัย สร้างนอก

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงปุณยาพร ดีใหญ่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงสุพัตรา คำม่วง

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงสุพัตรา บุตรา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงกัญญารัช เพ็ชนิล

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายธนะรัชฎ์ นิลบุตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายธีรวัฒน์ พึงพรพระ

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงสุภัทรา เทียมใบ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายอนันดา บุญเพ็ง

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงอาทิตยา กุมาโล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายกษิดิเดช

์

เจริญสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม วัดหนองปลาหมอ  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๗๒ เด็กชายมงคลกาญจน์
จารุขันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายดนัย น้อยอุดม

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายปยบุตร ศรีสังวร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงศรีภกาญจน์ ศรีสังวร

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงสุตาภัทร หันชะนา

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงกุ๊กกิก

๊

-
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงสิริวิมล เทศาทรัพย์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงภาพิชชา ขุนเศรษฐี

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงสุชานาค อินทร์ขอม

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ สำราญรืน

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายชญานินท์ จันทร์รุ่งโรจน์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายธนวันต์ เรืองแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายสมคิด -

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายออมสิน พุทธา

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายสุธี -

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงมาณวิกา จารุขันธ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงสุพิชฌาชย์ สุปนะ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงปาณิสรา หงษ์บุญ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหิน วัดหนองหิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๐ / ๑๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายรุ่งอรุณ คำสีแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

วัดดอนเสลา  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายคุณากร จันทร์เสม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายวชิรพล คมกล้า

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงกาญจนา มีสารภี

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงทัศนีย์ จีวะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงปยพร สามศรีศร

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงพิริตา จรุมเครือ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงรัญชิดา จันเคน

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงวรรณศร สุขหงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงวิลาวัณย์ จานกันหา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงสิริวิภา แก้วบัวดี

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายรุ่งกิจ นาคปาน

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายวิศรุต บัวจีน

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงอรวรรณ พงษ์สวาท

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายพลพรรธน์ มังมี

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงมัณฑนา ปรีเปรม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายธนพล เหมณี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายเจริญ บุบผาเฮ้า

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ มะโนสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายอนุรักษ์ อุ่นพิจิต

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายศรายุทธ สามไกร

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย วัดบ้านฆ้องน้อย  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงภัทรวดี สวนบำรุง

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายภาณุวัฒน์ เพ็ญสุวรรณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงสุชาบดี ต้นสอน

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงวริศรัณย์ พุทธฉันท์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายอรรถพล บุญล้อม

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายรัชพล ตันโต

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กชายอติเทพ กาฬภักดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางหัก วัดยางหัก  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายธนพล เกตุนรินทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาล วัดตาลปากลัด  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายไชยยันต์ เนินภู

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดม่วง วัดม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงสายสวรรค์ จันทร์ศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหุบกระทิง วัดหุบกระทิง  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงกัลยา มีทรัพย์มัน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน วัดหนองกลางด่าน  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงพิมพ์พกานต์

จะดอม
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วัดหนองเสือ  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายกลวิชร ใจงาม

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายกิตติชาติ แซ่ใช้

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๑ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายธารากร พิทักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กชายปกรณ์ วรวงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โพธิสุวรรณ์

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงกฤติยาณี ลาภมงคลกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงฐิติภรณ์ มากสุดใจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงรัตนาวดี แซ่ใช้

๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงจิราวรรณ โภคา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสมุทร

๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงธนัชชา นกดารา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงวิภาวี พัฒนสิงห์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงศรัญญา เครือดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงศศิกานต์ จ้อยอ้าย

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงศุภสุตา คงทับทิบ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงสุชานันท์ เชาว์เฉียบ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงสุวภัทร์ ฮวดหนองโพธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงอัญชนา จงตังสัจกุล

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงอัญชลีนาฏ เข็มทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงอารีญา จันทร์สิงห์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ อําหลิม

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายจีรทัศน์ แซ่ตัง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายชนายุทธ สุวรรณะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายชุมพล เกศรีสังข์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายณัฐพงษ์ ไทยอ่อน

๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เสลาหอม

๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายแทนทัย คนใหญ่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายไท นามเตียน

๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายธนภัทร ดอกพรหม

๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายธนรัตน์ เซียงเห็น

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายธนวัฒน์ เชียงกา

๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายธนวัฒน์ ปูมะรัตน์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายธนวัฒน์ เชียงกา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายธราดล แก้วงอก

๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายธีรเทพ ประสพสุข

๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายพศิน สระศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายวรพล อุณหพงศา

๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๒ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายศรายุทธ ปตถะเมฆ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายเอกรินทร์ ท่าผา

๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงกันยารัตน์ ฮับใบ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงจิรวรรณ แสงใหญ่

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ช้อยเครือ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงชนากานต์ ภูษา

๑๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงชุติมา เวียงชัย

๒๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงฐิติวรดา สวนนาค

๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงณัฐพร ชัยรัตน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงธนัญญา นุ่มกัลยา

๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงปณิตา พัดหนองโพธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงวิภาวดี แซ่ลิม

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงสลิลรัตน์ ศรีสงสาร

๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงสุนิสา ไชยชะนะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประสพสุข

๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงอุไร เสมแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๗๖
นายทัตเทพ เอมโอฐ

๐๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๗๗
นายภูรินทร์ ขวัญจิรา

๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๗๘
นายวัชรพล วงษ์ประเสริฐ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๗๙
นางสาวชุภาธิญา ผลอุดม

๐๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๘๐
นางสาวพิมพ์ภวิษย์ โชคชัยชาญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๘๑
นางสาวลลิดา มหาดเล็ก

๐๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๘๒
นางสาวสุพิชญา ช่างสลัก

๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๘๓
นางสาวปาริชาติ เปยะภิรมย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๘๔
นายธนดล คนใหญ่

๒๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๘๕
นางสาวกมลรัตน์ ชมภูทิพย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๘๖
นางสาวจามจุรี ใจอารีย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๘๗
นางสาวชลรดา เบ็ญพาด

๐๖/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๘๘
นางสาวอารีรัตน์ เข็มทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๘๙
นางสาวปยธิดา แซ่ใช้

๒๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
วัดอ้ออีเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ คชสุทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กหญิงอารยา แก้วบุญเพิม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงรัมภา จันเชย

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงวิจิตรา บุญเสริม

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายศักดิดา

์

สุวรรณมาลัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๓ / ๑๒๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร ดีสุข

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงภันทิลา ภู่ศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดขนอน วัดขนอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายธีรพัฒน์ ดวงจันทร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายอภิรัตน์ โมเล็ก

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายรัฐภูมิ เรืองเทศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายเสรี เหรียญไพโรจน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงเนตรชนก ชะเกตุ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร นวมอารีย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงอนัญญา ทองเอีย

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงณัฐกมล หุ่นโกน

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงสุกันยา สินพิทักษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงสุพรรณษา พิชนะชน

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงสุจิตรา นนท์พาลี

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงปาริฉัตร ชะอ้อนครุฑ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายภานุพงศ์ คลำมณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงสุกัญญา หลวงราม

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงสุกัลยา นาคหนุน

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงศุภมาส ทองใบ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายพีรพัฒน์ สานพคุณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องพราน วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายคชพัฒน์ เย็นนะสา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงณัฐณิชา สุขช่วง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงโยษิตา กองอ่อน

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแหลม วัดเขาแหลม  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงรุ่งนภา วางวัน

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงรัตนวลี แซ่ตัน

๊

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงพัชรี ขำเจริญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงพรชนก ปรีดีกุล

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงมาริษา วาสสามัคคี

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน วัดเจ็ดเสมียน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ แจ้งพลัด

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปญญาประชานุกูล)
วัดชัยรัตน์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงปาริศา เนียมมณี

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปญญาประชานุกูล)
วัดชัยรัตน์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงพรนภา ลักษณะโต

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปญญาประชานุกูล)
วัดชัยรัตน์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงชมพูนุช อิชฤทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปญญาประชานุกูล)
วัดชัยรัตน์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงสโรชา แซ่ลี

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปญญาประชานุกูล)
วัดชัยรัตน์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงจรรยพร ผลขำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปญญาประชานุกูล)
วัดชัยรัตน์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงธนพร เสนาธรรม

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปญญาประชานุกูล)
วัดชัยรัตน์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงพรนภา สุดเสือ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปญญาประชานุกูล)
วัดชัยรัตน์  
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รบ ๒๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ดอกนางแย้ม

๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปญญาประชานุกูล)
วัดชัยรัตน์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๓๑
อุบาสิกากชกร ทาสอน

๒๑/๒/๒๕๐๔
วัดปาพุทธาราม วัดปาพุทธาราม  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๓๒
อุบาสิกาปนทิพย์ มณฑากุล ๖/๗/๒๕๐๒ วัดปาพุทธาราม วัดปาพุทธาราม  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๓๓
อุบาสิกาธนภรณ์ นันทะชาติ

๒๒/๒/๒๕๐๘
วัดปาพุทธาราม วัดปาพุทธาราม  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๓๔
อุบาสิกานันท์นภัส คำภิชัย

๒๔/๘/๒๕๐๒
วัดปาพุทธาราม วัดปาพุทธาราม  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๓๕
อุบาสิกาฉวี นามสุภัค ๑/๑/๒๔๙๘ วัดปาพุทธาราม วัดปาพุทธาราม  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๓๖
นางละมัย สนองค์

๒๙/๑๑/๒๕๑๓

วัดปาพุทธาราม วัดปาพุทธาราม  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงมนัสชนก เทพบุตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงณัชจิรา นาคหนุน

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๓๙
นางพรพิมล คงสุวรรณ์

๒๖/๓/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงวิลาสินี ลิมรัตน์

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายชาตเมธี ฉัตรวีระวงศ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงณัฐณิชา เอียมหนู

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงณัฐริกา แซ่ใช้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงยุวดี ปรางรินทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายฐิติวัฒน์ จุเฉย

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายพิชัยยุทธ ขำละม้าย

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายขันประเสริฐ เกิดเทวา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ อาจหาญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงวรรณวิษา สุขประเสริฐ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงรัชชุมาภรณ์ ขำละม้าย

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงบัณฑิตา โยธา

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงลลิตา แย้มประเสริฐ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายราชภูมิ แก้วตุ้ม

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายศุภชัย แก้วตุ้ม

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายกิตติพล มโนพร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๕๖
นางสาวจินตนา เฮงจันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๕๗
นางกนกอร ดอนพรมมะ

๑๘/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดหนองกลางดง วัดหนองกลางดง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงศุภลักษณ์ สีทา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงสุชานาถ จิโรจน์ธนวัฒน์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงปยธิดา คำดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงวิภาพร ขลิบเพ็ง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายสัณหณัฐ คำภีระ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายปฏิพล กุนาง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายจีรายุทธ สีทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  
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รบ ๒๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายนนทกร เหลืองอ่อน

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงจินต์จุฑา ผุดผ่อง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายธนากร เกตุแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายภัทรกร สุวรรณประเสริฐ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายฉัตรชัย เพ็งลอย

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงดวงดาว อุ่นเรือน

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายเจริญ โชติสมนึก

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๗๒
นายอาทิตย์ ขุนเจริญวรกุล

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๗๓
นายปยวัฒน์ วังกาบ

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดีบอน วัดดีบอน  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายพงศ์เทพ ทองมี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายธีรวัฒน์ สงแอ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายจตุภัทร สีลาพร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงปนิตา ผู้อาด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง วัดบ้านฆ้อง  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายศุภชัย มิลินทจินดา

๒๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายรจนกร สุวรรณประเสริฐ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายสุทธิรักษ์ จือประสิทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายภัทรดล นิลบดี

๑๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายอุเทน เหลาโชติ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงธนวรรณ ดีหมี

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงภาสิตา ธรรมลังกา

๒๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงเพียงขวัญ เสลาหลัก

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงวัลย์วลี ยุติธรรม

๒๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงปรียาดา นิมนวล

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงอรวรรณ สุขชู

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายณัฐภูมิ ชาวบางน้อย

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายภัทราวุธ เชียวชาญ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายกมลเอก เคนมาตร

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายอภิวัฒน์ สายกระสุน

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายปรมินทร์ สังข์ทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายอภิราม ทองกันยา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายสุภัทรชัย เกิดคำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายอัศวิน มังประสิทธิ

่ ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงสุพิตรา ใจรืน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงอัจจิมา จีนทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสะอาด

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๖ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายนันทพงศ์ พิทักษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๐๑
นางสาวธันวสุ หมืนคีรี

่

๐๑/๑๒/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๐๒
นางปณิศา พุมมาจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๐๖ โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)
วัดโบสถ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายเจษฎา กลินเล็ก

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงณัฐชา คำพา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงนภาพร เสาวดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงปารวี มะลิเรือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงปาริฉัตร วินเหมือน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงพรจิรา สายเพ็ชร

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงพัชรพร สีทา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงพาวดี ประดิษฐ์ศร

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงพิจิตรตรา บัวตูม

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๑๒ เด็กหญิงภัทร์ฑิฌาภรณ์
สร้อยสยัมภู

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงวิไรพร หมืนประเสริฐ

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงศิริพร นนทารักษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงสรารัญ วงศ์เปย

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงสุธัญญา สุระเสียง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงสุมาลี เกตุแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงอัจจิมา วิเศษอักษร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๑๙
นายกฤต ปราณีมาโพธ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๒๐
นายเขมณัฐ โพธิประสิทธิ

์ ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๒๑
นายเจษฎา สุวรรณมาลี

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๒๒
นายชัยชนะ บุตรเพียร

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๒๓
นายชินวัตร เกษมสุข

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๒๔
นายณัฐกานต์ สาลีรถ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๒๕
นายณัฐเชษฐ์ ช้างพลาย

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๒๖
นายแทนภัทร์ คนงาน

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๒๗
นายนริทธิ

์

มันคง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๒๘
นายพงษ์ศักดิ

์

สมบูรณ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๒๙
นายพณิชพล ทองมอญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๓๐
นายภัทรพล ปนทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายภัทรพล มีเกียน

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๓๒
นายภัทรพล สุขพิศาล

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๓๓
นายภูริพงษ์ เด่นมาลัย

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๓๔
นายรังสิโรจน์ ชัยชนะแสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๗ / ๑๒๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๓๓๕
นายวีรภัทร บางมณีนิล

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๓๖
นายสิทธิชัย พุ่มสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๓๗
นายสิทธิพร บุญแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๓๘
นายสุทธิกานต์ พึงพราย

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ไพรเมฆ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๔๐
นางสาวกมลลักษณ์ อรชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๔๑
นางสาวกรรณิกา ปนทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงกัญณิกา พลายวิจารณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๔๓
นางสาวจันฑิมา โพธิสระคู

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๔๔
นางสาวจันทร์จิรา เชียงน้อย

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๔๕
นางสาวเจษฎาภรณ์ มีเย็น

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๔๖
นางสาวชนากานต์ คงกระพันธ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๔๗
นางสาวชนาภา ธนปรางทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๔๘
นางสาวชมพูนุช ผลอุดม

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๔๙
นางสาวชวพรรณ มีหลอ

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๕๐
นางสาวฐิติพร แก้วบุรงค์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๕๑
นางสาวฐิติมา ม่วงพารา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๕๒
นางสาวณัฏฐณิชา นิลบดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๕๓
นางสาวณัฐกานต์ อินทร์เย็น

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๕๔
นางสาวณัฐจิรา เต้าชุ้น

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๕๕
นางสาวณัฐชภรณ์ พัฒน์ธนพนิต

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๕๖
นางสาวณัฐธิดา แจ่มยวง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๕๗
นางสาวณัฐพิมล วิทย์ธนรักษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๕๘
นางสาวดลนภา กวางคีรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๕๙
นางสาวดวงกมล กลมเกลียว

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๖๐
นางสาวทิพนันท์ อุตสาหะ

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๖๑
นางสาวธนพร จวงครุฑ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๖๒
นางสาวธนัญญา ใจชุ่ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๖๓
นางสาวนฤมล มณีเขียว

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๖๔
นางสาวนัทธิชา เชาวดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๖๕
นางสาวนุชนาถ บางเชย

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๖๖
นางสาวนุติพร โพธิสว่าง

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๖๗
นางสาวบัณฑิตา เพ็งเลา

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๖๘
นางสาวเบญญาภา ชูศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๖๙
นางสาวปพิชญา แจ่มใส

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๘ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงปภัสร์ลภัส วิทย์ธนรักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงปทมาพร เกิดลอย

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๗๒
นางสาวปาริชาติ กวางคีรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๗๓
นางสาวปาลิตา แดงบรรจง

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๗๔
นางสาวพรรนิชา เฟองไกรศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๗๕
นางสาวพันธิตรา บรรหาลี

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๗๖
นางสาวพิมพ์ปวี หมวดนุ่ม

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๗๗
นางสาวพิมลพรรณ พูสี

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๗๘
นางสาวพิยดา ศิรินาวรรณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงเพ็ญศิริ จวอรรถ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๘๐
นางสาวไพลิน สาระพิมพา

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๘๑
นางสาวภัททิยา ทับทิม

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงภัทรียา ลิมอิม

้ ่

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๘๓
นางสาวภิญญาดา ทองขวัญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ครุดชา

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๘๕
นางสาวมลธิลา คำมูล

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๘๖
นางสาวมินตรา บุญณรงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๘๗
นางสาววรรณษา มันมุ่งยนต์

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๘๘
นางสาววิภาดา เขวาลำธาร

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๘๙
นางสาวศศิธร จันทร์สม

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๙๐
นางสาวศศิธร ตู้สมบัติ

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๙๑
นางสาวศศินา น้อยจ้อย

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๙๒
นางสาวศศิมาล์ เจียมผู่

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๙๓
นางสาวศิรประภา แซงราชา

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๙๔
นางสาวศิริกัลยา ฮวดมา

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๙๕
นางสาวศิริวรรณ ร่มโพรีย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๙๖
นางสาวศุภกาญจน์ จังโส

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๙๗
นางสาวศุภพร วิรัตน์จันทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๙๘
นางสาวศุภาพร ขำเจริญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๓๙๙
นางสาวสิริยาพร ภู่ระหงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๐๐
นางสาวสุชานันท์ สอนนุชา

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๐๑
นางสาวสุชานันท์ เสนาธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๐๒
นางสาวสุดารัตน์ แก้วปาน

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๐๓
นางสาวสุธิดา โพธิทอง

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๐๔
นางสาวสุธีรา เดือนฉาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๖๙ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๔๐๕
นางสาวสุพรรษา สุขสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๐๖
นางสาวสุพัตรา บัวดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๐๗
นางสาวสุพัตรา พจนโพธา

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๐๘
นางสาวสุภนา เพ็งลอย

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๐๙
นางสาวอตินุช ปลดเปลือง

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๑๐
นางสาวอรณี ฉิมพาลี

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๑๑
นางสาวอาลิชชา มหาสังข์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๑๒
นายกฤณพงศ์ ประสมพันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๑๓
นายวินิธา สกุลนุ่ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๑๔
นางสาวกานติมา ฤทธิเดช

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงดวงฤทัย โอ้โลม

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กชายนันทิพัฒน์ ดำขำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)

วัดคงคาราม  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายศุภกร ดียิง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงพิชญา พลดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)
วัดคงคาราม  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายธีรเดช สืบเนียม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายนวพล เรือนแปง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงนุชวรา วรภักดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงปวริศา พอใจ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายพิชวัชร หลวงศักดิดา

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายภูผา ลิมรัตน์

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงวรรณนิภา ปานโต

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายศรชัย สกุเกต

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงสุกัญญา นิมเรือง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงเสาวรส มลทิพย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายอนุสรณ์ เสมทับ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยังสุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายเชษฐวิทย์ ประเสริฐกุล

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์ลา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายนำเพชร บุญส่ง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงเนตรอัปสร เนตรจรัสแสง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงรพีพรรณ เทียงทัด

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายอภิรักษ์ ชูนาค

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

พานธงรักษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กชายกรีฑา ชะเกตุ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงกศิณา หนูพรม

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๐ / ๑๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายขวัญชัย วงษ์มณี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงจันทิมาพร ทองปลาด

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายจิรวัฒน์ สุขเกษม

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงชญานิศ เครือทวน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายชนัต ผลอุดม

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วสะอาด

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงเตชินี พลอยงาม

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายธนพล นิลอร่าม

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงนพรัตน์ จันทร์บุญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงนิชกานต์ ทรัพย์เงิน

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงปาริฉัตร พุกโสภา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงพรชนก คงเปรม

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงพัชรากร จังพานิช

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงพิมพ์คุณา สายพงษ์พรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายพีรพัฒน์ เฉลิมจรัสกุล

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองทวี

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายไมตรี สินเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายยุทธพงษ์ เขียวชอุ่ม

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงรักษิณา สินพิทักษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงรุจิรา โกมลมุสิก

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายวรวุฒิ ยศบรรดาศักดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายสุรวุฒิ สีทา

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงสุรารักษ์ รักพงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายอนุชา วรรณจักร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กลำเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายอัษฎาวุธ บุญเพ็งทัด

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายกฤษณะ รอดอินทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงจริยา เข้มแข็ง

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงเจนจิรา สมบุญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงชลาลัย ทองปลาด

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายชิษณุพงษ์ ปรีชา

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กชายณัฐพงศ์ สระทองเคน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ผลอุดม

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กชายณัฐพล สระทองเคน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายธนาดล พันธ์สุข

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๑ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายธีรภัทร สิทธิวงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กชายนที ขำปญญา

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายนิติธร บุญเลิศ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงปาริตา แปนอินทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายพนมกร พันมี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงพรชิตา แก้วพฤกษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงพวงเพ็ชร แนบพุดซา

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อยู่สุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายพีรวุฒิ เกิดเทวา

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายวัชรพล บุตรดารา

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงวิสสุตา ทะวะลัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงศิริพร บุญมี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายศิวา ดอนพรหมมะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กชายสหรัฐ เสนีย์วงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายอิศวะ วงศ์อำไพ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงประนัสดา ขำละม้าย

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายเรืองศิลป แสงปาน

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงอโณทัย เนตรสน

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายอินทิ สำแดงพันธ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงอิศริญา ท่าผา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายณรงค์เดช ชะเกตุ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายพธรรม สินสมบูรณ์ทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายกรด กำขำ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กชายจตุพล แซ่ลืม

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายชนาธิป นาคพันธ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายญาณาทิป แก้วอุย

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายฐากูร ศาลางาม

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายณัฐชัย บุตรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายศุภนิมิต สง่างาม

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายอมรเทพ ใหม่น้อย

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงกิตติกุล กลันทิพย์

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงขนิษฐา สุขกร

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงจันจิรา ศรีวิชา

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงชลลดา กล้าหาญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงเบญจมาศ บุญมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๒ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงปราวิตรา เจดีย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงพัชรา แก่นจ้าย

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงยุภาวดี คุ้มบือ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงวรัญญา เต็นฉอย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงวิจิตรา ช่างเหล็ก

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงสิตานัน เทพโพธา

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงแสงอรุณ เจียรดิษฐ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายทรงพล ผ่องอารมณ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายปฏิภาณ โพธิคา

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายเถลิงศักดิ

์

ทะลิ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สมบุญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงจันทิมา สมจิต

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงจิราภา ปานรอด

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงชนกมาศ มะลิพุ่ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงนิภาวรรณ มินทนนท์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ชินเวช

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงวิรัญญา คงกระพันธุ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ แซ่ลิม

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายกัมปนาท แสงเทศ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายเจนภพ บุญยัง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายชาคริต มีชาญเชาว์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายนิธิ แสนภูวา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายภาคิน สุ่มเมา

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายอนุพงษ์ แก้วสะอาด

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงพรชนก ปานสมฤทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงพรพรรณ มะไพร

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงสุริวิภา ตุ้มแช่ม

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กชายฐิติวัฒน์ แซ่คู

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงพิมลรัตน์

ั

โพธิภิรมย์

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ห้อยระย้า

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงปาริฉัตร กลินมาก

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายอานนท์ จำปาสิม

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงวาริน จันทร์ทรัพย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงเปรมยุดา ฟกไพโรจน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายศุภวัฒน์ สมหวัง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๓ / ๑๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายบุญธสูท ทรัพย์ประมูล

๑๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายศิรศักดิ

์

เอียมหนู

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายอำนวย พรายรักษา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงอรอุมา สายจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๔๙
นายรชานนท์ สังสัน

๑๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปาเจริญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายณัฐพงศ์ จันทจักร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายวรชิต ศรีเรือง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงณัฐนรี คงโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงณัฐธิดา พรหมชนะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงปยนันท์ ผู้ช่วยเนียม

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงพชรพร เจริญสุข

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายมงคลชัย ยอแสง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายชาญชัย สมเหมือน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายณัฐพงษ์ สุภาพ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายณัฐพล มณีจันทา

๐๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายสุทธิพงษ์ สุดเสือ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงกนกวรรณ พึงเสือ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงนวพร จรัสศิลปชีพ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงสุพัตรา สุดเสือ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงสุภาพร พระลักษณ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงอนุธิดา เสืองาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๖๘
เด็กชายอภิชัย เซ้นเครือ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายโฆษิต ศูนย์กลาง

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายเอนกพงศ์ พงษ์ภัทรากร

๒๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงณัฐพร แซ่ลิม

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงกมลวรรณ โหมงโก้

๒๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ โพธิประสิทธิ

์ ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ พรามสุภา

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงเปรมสินี มีศิริ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แอบมณี

๐๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองมอญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๗๘
นางสาวกิงกาญ

่

จุมพล
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายวุฒิชัย กิมหงษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๔ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๕๘๐
นางสาวปยะวรรณ วังมะนาว

๒๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงชลธิชา สังสัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๘๒
นางสาวศศิธร ศิริสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายศักดิชัย

์

ต่างท้วม
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๘๔
นางกัลยาณี มนูธาราม

๑๘/๓/๒๕๐๕ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๘๕
นางกาญจนา ศิริโต

๑๕/๑/๒๕๒๓ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๘๖
นางจิรัชยา ลิมมัน

่ ่

๓๑/๑/๒๕๑๔ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๘๗
นางวัฒนีย์ ศิริเอก

๑๒/๙/๒๕๐๗ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๘๘
นางสาวสมศรี ชาลี

๒๒/๖/๒๕๑๓ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วัดไทรอารีรักษ์  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายดนุสรณ์ คล้ายเมือง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายโชคชัย สังข์วิเวก

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กชายสรสิช ลอยประโคน

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงนรินรัตน์ ทับทิมทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงธัญยธรณ์ สังข์วิเวก

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา คีรีวัน

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงปาณิสรา ฉายแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงสุพิชญา ทองดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงสิริวรรณ เนียมราช

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ดอนเหลือม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงจิรนันท์ จงสกุล

๐๑/๑/๒๕๔๘
วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงยะดีซู ต่างด้าว

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายนพรุจ เล็กธนู

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายชัยวัฒน์ นิมนวล

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายวีรภัทร ลังกา

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายบวรภัค แปนกลัด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายภูรินทร์ ลิมทอง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายคุณาธิป เล็กธนู

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ พันธุเกิด

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายณัฐพล สายสกล

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายธันวา เมือบสี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายราชศักดิ

์

อ้นพรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญใบ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงวิรชา ดาราน้อย

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงพิยดา ชัยสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงบัณฑิตา พอนรามัญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

วัดโชค วัดโชค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๕ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงณัฐพร สนสุทธิ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงญาตาวี หงษ์บิน

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงณภัทรศร พุกวัฒนะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงนัดฎาภรณ์ แก้วสวัสดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงภัทรธิดา ติเยาว์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงศศิตา พรมชัยศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงทิพวรรณ น้อยเชอ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงณิชารีย์ สรรเสริญบุญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงพัชรมัย ประเสริฐสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงนฤมล ทาระเวท

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กชายวีรภาพ สังข์วิเวก

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงฐิติพร อ่อนเจริญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

วัดโชค วัดโชค  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงลักษมณ -

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายฮนลี

่

-
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายพิชุตม์ เอียมสุองค์

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายธนวัฒน์ พลอยกระโทก

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงปยวรรณ แสงเปา

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงอังคณา ชุบคำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงชฎาธาร เกรียงฮุ้น

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กหญิงพรหมพร อ้องาม

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงมาริษา เปรมพุ่ม

๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงเจนจิรา -

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กชายฝา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กชายโฟฟว -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กชายอ๋องตู -

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายนำ -

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายสิรภัทร ชืนจิตร

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กชายพีรพัฒน์ คำตา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายธีรภัทร วันเพ็ญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายเฉลิมศิลป ปลิดดอก

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ปลิดดอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงพิมพ์พร ปลืมพวก

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงณัฎฐนิชา เกลียวกัน

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงสุตาภัทร หลวงกวี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงณัฐชยา หลงสมบุญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๖ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงสุธิดา ปนแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงสุภัสสรา ยางสวย

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงปรียานุช มิเกล็ด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงพิมพิกา หอมมาก

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงอภิษฏา พลเดช

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายพันธกานต์ ตะก้อง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงจิราพร บุตรพิมพ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงสิริธร ราษฎร์พุทธสอน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๕๘
นางทิวาพร อุณยเกียรติ

๑๘/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๕๙
นางลำยวง ฉัตรพุฒิชัย

๐๙/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๖๐
นางวรรฒณี อินทร์ประทับ

๐๕/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๖๑
นางวรรณา ศรีเพ็ชรพันธุ์

๑๙/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๖๒
นางศรินทร์ สมบัตินิมิตสกุล

๒๔/๐๙/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๖๓
นางอัญชลี ณ นครพนม

๐๙/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดดอนกระเบือง(ดอนกระเบืองราษฎร์บำรุง)

้ ้

วัดดอนกระเบือง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายจักรพันธุ์ เกิดฤทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายสุวรรณสุข พิชยโยธากุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายกาย ศรีเพชร

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงกชกร พานนนท์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ เงินสมบัติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงพิยดา โสภาจร

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงรัตนา ดิษาภิรมย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงสุภาวิตา ชัยน่วม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงสุชาดา ชัยน่วม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงพลอย พวงอินทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายเกรียงไกร หนูน้อย

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายปุณญาภัทร กาวหอม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายอภิรักษ์ ปอกตัง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงกรรณิกา คำพึงพร

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงชนาพร ฐานะรุ่งอุดม

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงธิดา สินคง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กหญิงอารียา โสพิตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายวันชนะ ขาวสะอาด

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงกมลนัทธ์ จุ่นกรณ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงกมลเนตร จุ่นกรณ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๗ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก่นพล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กชายพัทธรนันท์ เทียมพันธ์พงศ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงเจนจิรา สอบไธสง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พลเสน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายรัฐภูมิ เหลนปก

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงลภัทรดา อินทร์ปญญา

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงพิชชา นุอาจารี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดหนองโพ  

รบ ๒๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายชินวัตร อุ้ยฟกเจริญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๙๓
นางชมภูนุช สรรประดิษฐ์

๐๗/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๙๔
นางณญาภร ศิริโต

๐๓/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๙๕
นางณัฐพิชา บุญเกตุ

๑๖/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๙๖
นางสาวธนพรรธ ศรีสมุทร

๑๔/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๙๗
นางนันทนา วงศ์ยะรา

๑๐/๐๒/๒๕๐๙
โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๙๘
นางสาวผุสดี แซ่เจ็ง

๑๔/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๖๙๙
นางสาวพรทิพย์ วงศ์นาคพันธ์

๒๓/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๗๐๐
นางพรรณี ศักดิโพธา

์

๒๓/๑๐/๒๕๐๐
โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๗๐๑
นางภารดี แก้วหอม

๐๕/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๗๐๒
นางมาริษา เล็กพ่อ

๐๗/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๗๐๓
นางสาวระเบียบ ศรีสมุทร

๑๗/๐๔/๒๕๐๐
โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๗๐๔
นางรุ่งทิพย์ พงศ์ไพร

๒๓/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๗๐๕
นางวรวรรณ ปานณรงค์

๒๗/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๗๐๖
นางสมพร ชังใจ

่

๒๐/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนเจียไช้

้

วัดโพธิไพโรจน์

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายธเนศพล ดวงจันทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงศิรินภา แสงใส

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงพีรดา พุ่มแสง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายมินมินอาว -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายพชรพล จันทร์กล่อม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายณัฐพล คงเปรม

๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายอติกานต์ อินทร์โอภาส

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายพงศกร ธาตุวิสัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายโทอ่าว โชติมณี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นิมนวล

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายณัฐพงษ์ จอนบำรุง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายดรัสพงศ์ อยู่เอียง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๑๙
นางสาวนำทิพย์ พรรคพล

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

วัดมณีโชติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๘ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๗๒๐
นางสาวจิดาภา อุ้มวารี

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วัดพระศรีอารย์  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายรพีภัทร นุแรรมรัมย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายพัทธนันท์ ทองพูล

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายวรากร เสมคำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงปนปนัทธ์ ออดไธสง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงขวัญ ศรีมังกร

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาส้ม วัดเขาส้ม  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ สาวสุวรรณ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คงแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กชายปรีชา ทัดเหว่า

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายศิริวัฒน์ พันธุ์ทับทิม

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงณัฐริกา กันต์พงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงวัชราวลี พันท้าว

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงชนิดา โหมดขำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงณัฐนรี วิจารณ์สิทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงบุตรศิณี ศรทรง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน ผึงรวง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงอาริษา รุ่งแย้ม

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงโสรยา ร่มโพรีย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงชมิตา ร่มโพรีย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงชนิตา พ่วงถำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายชนะกันต์ บุญก่อสร้าง

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กชายชัยนันท์ ฤทธิแรง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กชายณัฐพล สุธาพจน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กชายบุญฤทธิ ทรัพย์เงิน

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายยุทธนา เจดีย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงจินตนา แผลงเดชา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงนภัสสร เสียงเสนาะ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงปาริชาติ นิลวรรณา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงรัตนวดี เรือนแพ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงอรทัย ทองรุ่ง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงอาภัสรา ศรีเนตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายนัฐพงษ์ คงแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงมนต์ชยา พุ่มสะอาด

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายภควัต โสภา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายเจนณรงค์ แท่งทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๗๙ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงศศินา แก้วมุกดา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงลินดา น้อยเจริญถาวร

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

สอนส้ม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงวนิดา น้อยเจริญถาวร

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงประภัสสร ศรีสง่า

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงพรพัชรินทร์ เกาสังข์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงตะเภาทอง นิละดาห์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายศักรินทร์ กองอ่อน

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายจักรกฤษ จุ้ยนิม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงอนิตา เฉียบแหลม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทนิต๊ะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงดลนภา บุญจีน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๖๗
นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์

๒๓/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๖๘
นางสาวจินตนา ทองรุ่ง

๑๔/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๖๙
นางสาวฉัตรชนก นิลมานนท์

๐๘/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๗๐
นางสาวทิพย์สุดา ชาญธนู

๒๕/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๗๑
นางสาวนภาพร ภูพวก

๑๘/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๗๒
นางสาวพิมพ์ชนก ณ บางช้าง

๐๗/๐๗/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๗๓
นางยุวดี เพ็งธรรม

๑๘/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๗๔
นางรัตนา เทศนา

๑๔/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๗๕
นางละเอียด ศรัทธาวาณิชย์

๑๔/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๗๖
นางสมพร คำนุช

๒๗/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๗๗
นางสลิตตา มะโนวัฒนา

๑๓/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๗๘
นางสาวสุธีรา ศิริพิรุณ

๓๐/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๗๙
นางสาวอธิตยา อ่อนละมูล

๒๕/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๘๐
นางอัจฉรา ภูศรี

๐๗/๐๙/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๘๑
นางอัจฉราวดี บุญโต

๐๗/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๘๒
นางสาวเชาวณี เกิดจิว

๋

๑๕/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๘๓
นางสาวเสาวรส แสนแซว

๐๕/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๘๔
นางสาวแสงดาว สุขประศรี

๒๓/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดนางแก้ว วัดนางแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายชาคร สังพระปุโชติ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายฐนัทชัย ปานโศก

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ราชกิจ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงรัตติกาล วิเศษรจนา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงวิชญาพร บัวผัน

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๐ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงโสภิดา รอดจิบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กชายปญญา ขำวิเศษ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงชนิตา พูลพิพัฒน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กชายเรืองวุฒิ วงค์ยะรา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงสุพรรษา พ่วงถำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายวิสุทธิ

์

มีทรง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายนิกร ปนป

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กชายธรรมนูญ เรียงสุวรรณ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กชายเสกศักดิ

์

สุนทรสิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงไตรรัตน์ ทับสน

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงภูษณิศา สุทธนนท์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงกัลยา ถาปนแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายพิธาน สนองค์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงอารยา สินธ์เจริญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงชลดา ชูเดช

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายธีรพงษ์ วงศ์ยะรา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายภูวนัย แหยมคอน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายอจลวิชญ์ ภู่สวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงปริญญา พุทธเจริญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายธิติวุฒิ ใจมา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศรีบุญเรือง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงอารยา จินดาเจีย

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงอุษา คงประเสริฐ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงชุติมา ชุนเกษา

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๑๔
นางพัชรี นาคะเวช ๖/๕/๒๕๑๔ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) วัดสมถะ  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงชิดชนก พรานพนัส

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงสุภาพร อินทร์แสน

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงกฤติยาณี ฉิมพาลี

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงวรรณิกา เนียมเตียง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงอรพรรณ ฐิติพิสุทธิพงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงอ้อมใจ อุ่นเครือ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงขวัญแก้ว มีสุนทร

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงเกศวรินทร์ กันธิมา

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงสาวิตรี โมเล็ก

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายวุฒิไกร ร่มโพรีย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๑ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงศิริกาญจน์ จันทร์ด่อน

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงบัณฑิตา หุ่นเครือ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงฟุก ตินพ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงสุทธิดา สิทธิกุล

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงกาญจนา ม่วงงาม

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงสายชล ขำเจริญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงวรรณภา เพือมสุบล

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๓๒
นางตะวันฉาย ปาอ่อน

๑๓/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงปณิตา อัครเดชชัยกุล

๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงสิริมา ทองคำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงณัชชาวดี บุษบง

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กชายจตุพงศ์ ดวงสาย

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงจันทิมา พัชรประกาย

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงชญาณี พลอยดีสีอ่อน

๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงศรัณยา จิวยิน

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงหทัยภัทร แพพวงทิพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)

วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายธนพัฒน์ เย็นดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ คณธิคามี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงสุพรรณนี กระเหิมหาญ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กชายณัฐวรรธน์

ชิษณุพงศ์พรากุล
๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กชายภูวณัช แซ่หลาย

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงนวรัตน์ หยวกแย้ม

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ ดีอาษา

๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงชนนิกานต์ นาทะคำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงนันธิดา รักร้อย

๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงอรวรรณ หวังอยู่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงปุษยา รัตนวิชัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายเฉลิมชัย จุ้ยเจริญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายนัฐวุฒิ เคลือบใคล

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายศรัณย์ อ้นทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายสยมภู ชืนมาลัย

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงศุภนิดา เกตุแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงสุภัชชา เบียดนอก

๐๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วบริสุทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงธนพร รุจิเรก

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๒ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงสิรีธร คณิตดำเนินชัย

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กหญิงเครือวัลย์ ยิมประเสริฐ

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายณัชพล วรรณศิริ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงวรวลัญช์ สายทองคำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงปนสุดา ตันตระกูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กชายสุทธวีร์ เชียวกสิกร

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงฐานมาศ ปนทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงโยษิตา ลิมเทียมรัตน์

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงศศิประภา แซ่เล้า

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงหทัยภัทร น้อยศร

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงหทัยภัทร ลมไธสง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กชายเอกศักดิ

์

วัยเจริญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายสุทนธ์ ภู่สกุล

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายมนพร จันปรุง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายรุ่งโรจน์ แตงสุข

๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กชายปองชัย กันทะดง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายณัฐวรรธน์ เรืองศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงสุภาพร ปฤกษากร

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงรติรัตน์ คูประเสริฐยิง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงกนกวรรณ อ่อนพุทธา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายธนาธิป อ่างสุวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายเศวตโชติ เทียมศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายณภัทร ปสาทรัตน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๘๓
เด็กชายชลพักษ์ แตงอ่อน

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงธนพรรณ เฮงสุดผล

๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงลลิตา เอียวสุวรรณ

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายนิติพล อือกงฮะ

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กชายอนิรุจ เทียมศรีรัชนีกร

๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายนันทพัฒน์ ทิมทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายวิศรุต รัตนภูมิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายวงศกร รอดสำราญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงนิธินันท์ บำรุงผล

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงนัตนิชา อัตโสภณวัฒนา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายสิโรดม ลิมย้ง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายณัฐนันท์ สุดโสม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๓ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กชายณัลทวัฒน์ เมฆวิไล

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กชายธนวัฒน์ ขุมทรัพย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายปยภูมิ หงีฮะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๙๘
เด็กชายศุภกิตติ

์

เจริญธัญญกร
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงรัชนี จันทร์สุภางค์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงดวงรัตน์ สว่างเนตร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงกาญจนา แซ่จ๋าว

๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายพงศภัค อุดมโภชน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายภูษิต แตงอ่อน

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายธเนศ หลิมหอมกี

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายจิรายุส ภู่พงษ์พันธ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงนภัสนันท์ เนรมิตธนสมบัติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายอภิวิชญ์ มิงเรือน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงวรรณศิริ ละมูลเกษ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงนิพาดา พงษ์ศิริชัยเจริญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายณัฐวัฒน์

ธนรัชต์เตชานนท์ ๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงพัชชิตา อิสรไกรศีล

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายนิติพงษ์ ชุบขุนทด

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ จันกระแสร์

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กชายพงศธร แก้วกระจ่าง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงฤดีรัตน์ แตงสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กชายธนชิต เขียวสะอาด

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายวีรภัทร ภู่รุ่ง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงวาริณี เหงียมสงวน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงวสุนันท์ มาเล็ก

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ลิมตระกูล

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงศรัณยา สำเภาเงิน

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงกัณฐมณี ดอกไม้เทศ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กชายวิวรรธน์ เหล่าสุนทรียา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายศรันญ์ ดิษฐประเสริฐ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายวทัญู เจริญสุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กชายจักกฤษณ์ หมืนนาค

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กชายกรกฤต แตงใหญ่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายวรายุทธ ใบเรือ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เหลืองละออ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๔ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายนนธวัช ไชยบุตร

๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๓๑
นางสาวสิพัตรา แช่มเฉือย

่

๓๑/๑๐/๒๕๓๔ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์

วัดโชติทายการาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงรัตนวลี หิรัญเวช

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๓๓
นางสาวปทมวรรณ ด้วงปน

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปรกเจริญ วัดปรกเจริญ  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงปาจรีย์ คูเพ่งซัว

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดอุบลวรรณา วัดอุบลวรรณาราม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กชายจิรายุส โตจอ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

วัดตาลเรียง  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ พิทักษ์วงศ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)
วัดตาลเรียง  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๓๗
นางสาวชาญริณี พึงบำรุง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๓๘
นางสาวนภสร บุญญา

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๓๙
นางสาวชญานุช เเถมเงิน

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๔๐
นางสาวภัทรวดี ผลฉิมพลี

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงนวรัตน์ สุ่มศรี

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงชลนิชา อุดมศิลป

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงณัฐนิชา อึงเจริญ

้

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงเนาวรัตน์ สิงห์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงสตรีรัตน์ สอยเหลือง

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงชนนิกานต์ สิริธนาวรากุล

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงเวธกา จรูญรัตนพิบูลย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายวโรดม แสงดิษฐ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงเปรมยดา ยิม้แย้ม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงคุณิตา

มหัทธนะประดิษฐ ๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงนัฐธิดา บุญชืน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวงาม วัดบัวงาม  

รบ ๒๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กชายธนพล จันทนะโสตถิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนไผ่ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายธนบดี ช่างเขียน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กชายประสิทธิชัย

์

เอกเกษตรสิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงการะเกด ชาวสวนทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงจิดาภา เปรมปรีดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สุดสาคร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงณิชากร แซ่โง้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงดวงดาว มาทรัพย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงพิชญานิน ทรัพย์เกษมชัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงพิมภวรรณ นาโคนามะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พันธ์กิตติกุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงมนทกานต์ จีนซิว

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงสาธินี ประสิทธิเวช

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๕ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงอรอุมา ศิริวัฒน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายทนันชัย ดวงดีมีศักดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายธนวัฒน์ หงีฮะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กชายศุภากร ชืนสุวรรณ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กชายอนวัช ปูจันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงชัชลิตา ตันสกุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงชาลินี พลายละหาร

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงณัฐวดี ธนานันท์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงพรนภา ประพันธ์พจน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายเมธัส วิริยะกิจเกษตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายวีรภัทร กองอนันต์เดช

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายสิริวัฒน์

เหลืองอมรไพศาล ๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงนลินรัตน์ ฉัตรฌามาย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงพิชญาภา ญัติพันธ์วาวงศ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงแพรวา โอ่งเคลือบ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี นาคโต

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงญาณิศา แซ่โง้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายธนาธร ชัยวิชิต

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงพรพรรณ วงษ์ทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายอภิวิชญ์ ทับทิม

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายธนาธิป ก๊วยประเสริฐ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงจันจิรา พอเผ่า

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงตติยาภรณ์ พิมสำโรง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๘๘
นางสาวลลิตา สุระวัฒโนทัย

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๘๙
นายชนะชัย รักชาติ

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๙๐
นางสาวพรพิมล จันทร์สอน

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๙๑
นางสาวเพชรลดา สำเภาเงิน

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๙๒
นางสาวสิตานันท์ ศักดิมงคลทอง

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๙๓
นางสาวสุชาดา สมมาก

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๙๔
นางสาวนพสร ตรีทศนาถ

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๙๕
นางสาวกนกวรรณ สุดสาคร

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๙๖
นายบัญญัติ บุญรัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๙๗
นางสาวรวิวรรณ ช้างดำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๙๘
นางสาวศุภนิดา กออุทัยเสถียร

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๒๙๙๙
นางสาวอรณัฏฐ ภัทรดำเนินสุข

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๖ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๐๐๐
นายชินวัตร นุติพรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๓๐๐๑
นายทนงศักดิ

์

ลิมเฉย

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๓๐๐๒
นายไพโรจน์ เลิศศักดิศรีสกุล

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๓๐๐๓
นายวรากรณ์ ศรีเพ็ชร

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๓๐๐๔
นายวิทวัส จันทร์สอน

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๓๐๐๕
นายวีรพงษ์ ปภัทธรกูล

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๓๐๐๖
นายอัษฎายุธ เข่งกำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๓๐๐๗
นางสาวจิราพร ศรีอาจณรงค์

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๓๐๐๘
นางสาวชลญา มุททาหัตถากร

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๓๐๐๙
นางสาวทักษิณา เถือนบุญ

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๓๐๑๐
นางสาวปยนันท์ บรรจมาตย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ วัดปราสาทสิทธิ

์

 

รบ ๒๕๖๐/๓๐๑๑
นายปรัชญา ฉายอรุณ

๑๕/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๑๒
นายวรายุทธร หิรัญรักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๑๓
นายชูศักดิ

์

อภิพุทธิกุล
๑๕/๖/๒๕๒๘

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงสิรีธร คุ้มตัว

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงนภัสสร สังวาลเพ็ชร

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงปทมวรรณ บุญตัน

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ แสงอรุณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๑๘
นายธีระชัย พวงใหญ่

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๑๙
นายชนม์ปติ สร้อยนาค

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๒๐
นายเอกณัฎฐ์พล ตันผลเจริญสุข

๑๒/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๒๑
นางสาวพัชรา เรไร

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๒๒
นางธนวรรณ เชตุสุวรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๐๒
โรงเรียนเนกขัมวิทยา วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงฐิติมา สุขพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงสุมาลี -

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงพัชราภา ชุนจินดา

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงพรทิพย์ ตุ้มม่วง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงอรพิมล ไหมทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๒๘
นางสาวอรสา พงษ์สะเดา

๑๑/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม วัดเนกขัมมาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายธนภัทร อิมศิริศักดิ

่ ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงวิยะดา บุญเกิด

๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

วัดสีดาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๓๑
แม่ชีพวงผกา กองแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๑๕ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงอารียา รัตนพิทักษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงตีดาเว่น มอญ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายณัฐวุฒ เมฆฉาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๗ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงประภัสสร ผันสืบ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงสุทธิดา บุญรอด

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงชาลิสา อิมคล้าย

่

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงปยธิดา นัวตู้แก้ว

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงสมหญิง มอญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายเกียรติภูมิ โถทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา วัดไพรสะเดา  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายอัษฎาวุฒิ อุ่นเมือง

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายศุภกฤต ปานประเสริฐ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายสมเกียรติ

์

จับจิต
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงกรรณิกา ชูแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายเฉลิมราช ทันสิริมงคล

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายปฐวีกานต์ เด่นนภากุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงสรวีย์ ปรางทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะนาว วัดวังมะนาว  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงปยธิดา ศรีณรงค์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวันดาว วัดวันดาว  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงนำทิพย์ แสนแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิง(สนิทราษฎร์บำรุง)

่

วัดหนองบัวหิง

่

 

รบ ๒๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงชนาภา พงศ์ชูชืน

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
วัดดอนทราย  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงญาตาวี ดิภมร

๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
วัดดอนทราย  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงชุติมา สินประเสริฐ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงพฤรัชญา วารีนิพนธ์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงอภิสรา สัญจร

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงนวภัทร วังหลัง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงพันธิกา สวัสดินที

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงพรชนก แจ่มอรุณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงอาเหมย - ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงสร้อยสุดา เสมอ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงทิฆัมพร คำชมพู

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงนำ -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงกิงเพชร

่

กมลชิต
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงเกวริน เนเต็ก

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงกัลยากร แซ่ย่าง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงจันทิมา แสนปากดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงวรรธนภรณ์ ชนะคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงตวงรัชต์ โกศลานันท์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงพวงเพ็ชร ตุ่มม่วง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงแจ่มจันทร์ ต๊ะสุ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๘ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงนัดดา เงินใบอ่อน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงพรนภา เยมอ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงณัฐริกา อ้อมแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงปฏิมาพร เพิมพูล

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงพัชราภา เพ็ชรทราย

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงชวัลรัตน์ ทองเนียม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงเบญจา อินทรักษา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงวรรณธิดา สุดสวาท

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงภรทิพย์ ศรีโพธิช้าง

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๗๙
นางสาวสุรีพร ซาโก่

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงปน ทองดำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงปาริชาติ หากระวี

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงรัตน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงบัณฑิตา เกิดประดับ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงภัทรวดี เสือเฒ่า

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงอติมา คมกฤษ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงอฐิตา เกรียงยงค์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงชฎาพร วงษ์แสงสอน

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงรัตติกาล รัตถิวัลย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงปญญาพร สมใจ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงปภัสวดี พุ่มพวง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๙๑
นางสาววรรณวิสาข์ สวัสเดช

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงผกามาศ แสงงาม

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๙๓
นางสาวสุทธิดา มาลาพงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงเปมิกา เมืองมา

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงพัชราภา มารุ่งเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงจีระพัด จิรัมย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงปยธิดา เทียงธรรม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงฟา สีนำเงิน

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงวิมลณัฐ แสนปากดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรหมมี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงรวีวัลย์ พรหมมี

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงวนิดา เชอมือ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงนวลพรรณ งามจำรัส

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงศศิภา เย็นใจ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๘๙ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงธนพร อุ่นมัน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เยียมหาญ

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงปาจรีย์ รอดเล็น

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงธนวรรณ รุณทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๐๙
นางสาวน่อเกล่อพอ วงศ์เสถียรไทย

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๑๐
นางสาวน่อชอมึ ทะเลแสนสวย

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงกัญญานี วนาเจริญทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงสุกัลยา ศักดิอนุสนธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงศรีพร ลำเลิศพนารักษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๑๔
นางสาวพรทิพย์ วังประเทือง

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงปวีณ์นุช รังษีพนาไพร

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๑๖
นางสาวจีราพร เจริญสวัสดิพันธ์

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงวรากร ลันวารี

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงมึดา เดชสุจิต

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๑๙
นางสาวนุษบา ธวัชชัยพันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงใบเงิน เปรมปรีสมปอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงวทัญญา บานชัยภูมิ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงกนกพร บุญช่วย

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงสิริวิมล เพิมสิน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงปรางมณี เอ้วะเม

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๒๕
เด็กหญิงปณัฐธิดา สืบธรรม

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงนิชาภัทธ โพธิเงิน

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงฐัสมนต์ สถิตย์กุลชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๒๘
เด็กหญิงธัญญาดา เดชวัฒน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงอาพอ เชมือ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงสุพัชชา เนียมอุ่น

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงสาธิตา จันทร์หอม

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงจิรัชญา ช่างเกวียนดี

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงอุไรวรรณ สิงห์พลงาม

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงหมีลอง

่

และเชอ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงทิพย์วรรณ นิเวศน์วงคีรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชัยประภา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงกรวิกา พูนศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงผ่องนภา ปญจันตา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงณัฐริกา สรทรง

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๐ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ เอียกพงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงอนัญพร หนูแย้ม

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงกฤษณา สังคะนิมิตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๔๓
นางสาวจันทร์รัตน์ โพธิเงิน

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงกมลชนก โสอุบล

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงนิตยา อ่อนเบา

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงวรรนิษา โลสันตา

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงเบญจพร สมจิตร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๔๘
นางสาวปณิศรา คชประภา

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงยษิตา มณีเนตร

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงอาภัสรา แสงบุญศรีทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๕๑
นางสาวกิติพร ลีละวงศ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๕๒
นางสาวณัฐธิดา ศรีสุระ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๕๓
นางสาวรัตติกาล บัวชุม

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๕๔
นางสาวชลธิชา เสนาะดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๕๕
นางสาวศรารัญ ใกล้สุข

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๕๖
นางสาวอรกัญญา อิกุชิ

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๕๗
นางสาวกานต์มณี แสงเสดาะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๕๘
นางสาวสุธิดา เวียงผาหลวง

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๕๙
นางสาวมยุรินทร์ ปาละจา

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๖๐
นางสาวจันทร์สุรีย์ ชัยสลาตัน

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๖๑
นางสาวอัญชลี ไทรสังขดำรงพร

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๖๒
นางสาววารุณี มาเยอะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๖๓
นางสาวสมใจ จะปะแน๋

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๖๔
แม่ชีณัฐกนก มูลวงศ์ศรี

๗/๐๖/๒๔๙๑
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๖๕
นายภาณุพงศ์ พลายงาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๖๖
นายสุเมธ บุญช่วย

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๖๗
นายอภินันท์ เพ็ชรศรีงาม

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๖๘
นายอุกฤษฏ์ วอนยิน

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๖๙
นายพชร จันทร์ตรง

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๗๐
นายพลพล ศธาพล

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๗๑
นายเสนีย์ เกตุสม

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๗๒
นายอภิลาภ นกอินทรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๗๓
นางสาวรุ่งนภา พุ่มแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๗๔
นายธนมงคล กลมเกลียง

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๑ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๑๗๕
นางสาวอมรรัตน์ เฉยโพธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๗๖
นายธีรภัทร์ เปลียนสะอาด

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๗๗
นางสาวณฐินี เนาว์สถาน

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๗๘
นางสาวณัฐธิชา ผลศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๗๙
นางสาววรรักษ์ โพธิทอง

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๘๐
นางสาววิภาดา สันตฺ์หน่าย

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๘๑
นางสาวสุภรักษณ์ โพธิทอง

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๘๒
นางสาวกัญญาพัชร ยอดสมใจ

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๘๓
นางสาวจุฑารัตน์ ใจแสน

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๘๔
นางสาวปนัดดา บุญยาพงษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๘๕
นายไกรวิชญ์ แก้วตาทิพย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๘๖
นายนรากร ชุมสันติกุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๘๗
นายอภิสิทธิ

์

แสงทองอร่าม
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๘๘
นางสาวผกามาศ น้อยกาญจนะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๘๙
นางสาวรัตนาพร นิลประภา

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๙๐
นายกฤษฎา มณฑาทิพย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๙๑
นางสาวณัฐชลิกา จันทร์แย้ม

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๙๒
นางสาวปยวรรณ เทศเดช

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๙๓
นางสาวนนทิวา บรรดาศักดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๙๔
นายกิตติกร บรรเทิง

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๙๕
นายพณศิลป ศรีสมญา

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๙๖
นางสาวจันทกานต์ พูลเมือง

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๙๗
นางสาวจันทร์จิรา เปรมสุข

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๙๘
นางสาวจุฑามาศ เส็งสมุทร

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๑๙๙
นางสาวนพรัตน์ นาคสุข

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๐๐
นางสาวเสาวณีย์ ศรียางคำ

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๐๑
นางสาวสุณิสา เจริญสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๐๒
นายปริญญา ยอดทะเนีย

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๐๓
นางสาวชลธิชา ทับทิมดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม วัดปากท่อ  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายชัยวัฒน์ เหมาะโสม

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายภัทรทร ดอกแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายณัฐพล ตันสกุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายพัชรพล สีผ่องใส

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายชัยชนะ ฟงสำเนียง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายอภิรักษ์ บุญเลิศ

๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๒ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงเดือน ชวนป

๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงศุภรัตติยา ผึงผาย

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงวิรกมล ลำภา

๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงอรทัย ศรีแก้ว ๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงพรรัตนา ฟงสำเนียง

๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๑๕
เด็กชายพุทธิพงศ์

โชคสะสมประเสริฐ ๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายจักรินทร์ แสนพลเมือง ๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มันคง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๑๘
เด็กชายจักรพรรณ จันทร์สุข

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงญาณภัทร รักษาเขตต์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายธนธรณ์ ขาวสงวน

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงธนพร เถาเครือมาศ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงธาราภรณ์ สุพัฒน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายนรบดี นาคโสม

๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงรตนพร เลิศไชยภัณฑ์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงอัญธิญา องอาจ

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๒๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทนนานนท์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายกรพิสิฐ อิมโอษฐ์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กชายฉัตรชัย ยิงยงค์

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๒๙
เด็กชายชนะชัย เชิดชู

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงณัฐกมล รอดมาก

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงธิดาพร สว่างเมฆ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงนวรัตน์ ฤทธิลำเลิศ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๓๓
เด็กชายปรีชา กลินฟุง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๓๔
เด็กชายมนัญชัย คินิมาน

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายวรัตถ์ สีดำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายวรุตม์ สีดำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๓๗
เด็กชายเมธัส ดวงเนตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดปาไก่  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงศริณยา พม่า

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๓๙
เด็กชายวิชิต สร้อยสังวาลย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงสุธาพร ออมละมัง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๔๑
เด็กชายภคบดินทร์ นวมนิม

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงฟาใส แม่นแท้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงจิตรทิวา พรหมสุรินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงเวทิตา อินเสน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๓ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงตังใจ

้

ชีวังกูร
๒๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๔๖
เด็กชายพิว พม่า

๒๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่ลิม

้

๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๔๘
เด็กชายภูเบศ มานุตรัง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๔๙
เด็กชายรัชชานนท์ แสงเงิน

๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงสุธีมนต์ ธงศิลา

๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เฉือยฉำ

่

๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)

วัดเลิศดุสิตาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๕๒
เด็กชายณัฐดนัย รัตนบำรุง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดสุขวราราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๕๓
เด็กชายณัฐภูมิ สาระวะดี

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองบัว วัดสุขวราราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๕๔
เด็กชายธัชทร อำพันแสง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดสุขวราราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงสิริญญา จอมเกตุ

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองบัว วัดสุขวราราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๕๖
เด็กหญิงภัครดา จอมเผือก

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดสุขวราราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๕๗
เด็กชายกันตพัฒน์ ชัยโชค

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองบัว วัดสุขวราราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๕๘
เด็กหญิงศิรินญา ปานเนียม ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาถ่าน

วัดเขาถ่านธรรมเสนานี

 

รบ ๒๕๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายธนพล พิบูลรัตนากุล ๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงอารีญา คงเพชร ๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงยุพา ชัชวาล

๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงชนิกานต์ สรรเสริญ

๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงชมศุภา จันทร์ทองอ่อน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๖๔
เด็กหญิงชาริสา ศรีสมบรูณ์

๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงฐัฑตวรรณ แนวถาวร

๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ บุษบา

๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงเรณู เกตุกร

๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นิมน่วม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงปณฑิตา พันธ์ฟก

๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงแก้วมณี มากเมือง

๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงธัญญสา ศิริมาศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศักดิศรี

์

๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ แช่มพุก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงกันทิยา ตรีแดงน้อย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงจันทกานต์ อินนาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๗๖
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สว่างพืน

้

๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงวรัมพร รักษาดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ มันศรีจันทร์

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงนิภาพร สังข์วงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๔ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายธนวัฒน์ ผ่องขลิบ

๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๘๑
เด็กชายธนาธร เจริญพจน์มณี

๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายวชิรวิทย์ ทองมาก

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๘๓
เด็กชายวิรุฬห์ หอมบุบผา

๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๘๔
เด็กชายจิรัตน์ มากเมือง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๘๕
เด็กชายพัชรพงศ์ ชานาง ๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงวริศรา ชัชวาล

๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๘๗
เด็กหญิงพรกมล แก้วตาทิพย์

๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงมลรดา มัคผล

๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงณัฐทิชา ชัยสุข

๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงเกร็ดแก้ว อ้อมแก้ว ๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๙๑
เด็กหญิงธีรดา แสงอยู่

๑๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงชลธิชา เขียวหอม

๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ประยูรสุข

๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงปภาวดี พระเงิน

๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๙๕
เด็กหญิงชลธิชา ย่มโด๊ด

๓๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงนิตยา แก้วภู

๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงสิริรัตน์ กลัดหลำ

๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงรมตี ไม่ปรากฎชือ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนสุข

๑๙/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายไมตรี แก้วคำ

๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายวิทวัส เทียงตรง

่

๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายอมรินทร์ ลอยเลือน

่

๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายธนพล วันแก้ว

๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงนำทิพย์ สังข์ขาว

๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงรุ่งทิวา สังข์สีเหลือบ

๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงสายฝน เปยมพิไชย

๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงเนตรนภา พรามเล็ก

๑๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงชญานิน ชัชวาล

๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงชลธิชา เกตุกร

๑๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ สุมาวัน

๒๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงไพลิน เหียมหาญ

้

๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงศุภรัตน์ ใจประจง

๑๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงปยฉัตร แสงอยู่

๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงกรกนก เหียมหาญ

้

๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๕ / ๑๒๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงณัฐวรา โพธิศรี

์

๒๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงดาณี โถนารัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงใบเฟร์น รุ้งวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงรัณสิมา แสงอยู่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงวิไล บุญมี ๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงอรพรรณ เกตุกร

๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงเนาวรัตน์ กลินชู

่

๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงปานธิตา ต้วมสี

๒๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงจันทร์ ๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงนภัสสร สว่างพืน

้

๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงศุภิสรา เอียงสวาท

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงสุวิมล แสนวิลัย

๑๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ กลมเกลียง

้

๒๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงชไมพร ฉลวยศรีเมือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงณิชาภัทร ลอยลม

๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงนันทิชา พวงอินทร์

๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงนุสรา ชาติไทย

๒๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงลลิตา บุญนก

๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๓๓
นางสาววิภาวรรณ พ่วงสิทธิ

์

๑๒/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงอาทิตยา มาลีพันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๓๕
นายถิรวัฒน์ หนูโดด

๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๓๖
นายณัฐวิทย์ ชุ่มจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๓๗
นายดุลภาค ภูบาล

๒๙/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๓๘
นางสาวศิริลักษณ์ แซ่ตัน

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๓๙
นางสาวกาหลง สิทธิแสง

๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๔๐
นางสาวพิมพ์พร เหียมหาญ

้

๒๖/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๔๑
นายสุธน สวัสดี

๑๙/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๔๒
นายนเรศ พราหมณ์เลิศ

๒๕/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

วัดสันติการาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๔๓
เด็กชายศักรินทร์ แก้วคำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุคาย วัดเขากูบอินทาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายจาตุรงค์ คำพริง

้

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพุคาย วัดเขากูบอินทาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงวรรณษา เปยมพิไชย

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพุคาย วัดเขากูบอินทาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงทัศอร เปลียนศรี

่

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพุคาย วัดเขากูบอินทาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๔๗
เด็กหญิงดวงฤดี ชาติฉุน

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุคาย วัดเขากูบอินทาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงปยนุช แสงจันทร์

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านพุคาย วัดเขากูบอินทาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายเจษฎา นาคะวิโรจน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดเจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๖ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายอำนาจ จันทร์เขียว

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปง วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๕๑
เด็กชายธนากร คำพริง

้

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปง วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

กองแก้ว
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปง วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๕๓
เด็กชายภูริวัฒน์ พระแก้ว ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปง วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงปวันรัตน์ ผิวนวล ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปง วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงนฤมล คุชิตา

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปง วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงนภัสสร รวมญาติ

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปง วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงณัฐชยา พรหมเชือ

้

๒๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปง วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงพรนภา ทาชาด ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปง วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงเจสินี ภูมิเพ็ง

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปง วัดเจริญธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายนนทิวัฒน์ วงศ์วานิช ๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

วัดนาคอก  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๖๑
เด็กหญิงอริสรา ศิริผล ๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที 104

่

วัดนาคอก  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๖๒
เด็กหญิงพัชริดา แซ่หมู่

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดนาสมอ  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงบุษณีย์ จงดี

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดนาสมอ  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงเนวิตา จงดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดนาสมอ  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๖๕
เด็กชายจารุพงศ์ พวงทรัพย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายชยานันต์ มีแก้วน้อย

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงปภาวรินท์ เจริญสุข

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงปาลินี นวนนาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงพรนภัส โชติช่วง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อันสะโก

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงอริสา แก้วมี

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงกัณฐิกา บุญเกลียง

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงวรรณพร ท้าวทัญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๗๔
เด็กหญิงศุภวรรณ เนโส

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปพร้อมประชาศึกษา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายวัศพล ยศบุญถึง

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงสุภัสสร เพ็ชรน้อย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๗๗
เด็กหญิงวรรณวิสา หวันอิ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุแค ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์ โตนตะหอม

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๗๙
เด็กหญิงวิภาดา ทองมาก

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขนาก ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายสรัช แพงน้อย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ชำนิยา

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๘๒
เด็กหญิงกนกวรรณ หนูอินทร์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๘๓
เด็กชายดรงค์ พุฒซ้อน

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายนนทภูมิ แสงโสม

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๗ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๓๘๕
เด็กหญิงบุษกร ชะนะยุทธ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๘๖
เด็กหญิงปภาดา ฮวดหนองโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายปรเมศร์ วงศ์สุวรรณ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาปนทอง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๘๘
เด็กหญิงกนกพร ผิวทองคำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๘๙
เด็กหญิงนพกร บุดดาเลิศ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงปญจรัตน์ เอียมชืน

่ ่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย หมืนสังข์

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๙๒
เด็กชายสุวพัชร คำเอียม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงไอลดา เสนาธรรม

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากช่อง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายปรมี บัวบุญเลิศ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ กลำเอม

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงปนัดดา โซ่เมืองแซะ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๙๗
เด็กหญิงพนิดา อ่อนประไพ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงแพรวดาว เติมอารมย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายรพีภัทร จันทรชิด

๒๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงจันทิมา ฤทธิจันทร์

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายณัฐดนัย ชาตินาฝาย

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงธนพรพรรณ เนียมพุ่มพวง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ลอยแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงสาวิตรี ปานสุวรรณ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายจิรานุวัฒน์ ชินปนเกลียว

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงณัฐริกา เย็นใจ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ชินเวช

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงธนภรณ์ สกุลกิตติมากร

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงนิรมล จันทร์วงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงพัชรมัย แก่นสี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ แก้วงาม

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงวนิดา ชาวนา

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงสุกัญญา นุชแทน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงสุรัชดา วรเลข

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายอลงกรณ์ หลวงโภคา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินม่วง ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๑๖
เด็กหญิงกมลชนก บุญนพ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๑๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ เปยเขียว

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๑๘
เด็กหญิงกิตติยา นาคจันท์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงจตุพร จันทร์กล่อม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๘ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงนิชชานันท์ สบู่ม่วง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงปาริฉัตร โพธิธรรม

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงพรชนก ฉายแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงสาวิตรี กลันทิพย์

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๒๔
เด็กหญิงสุรีพร วรไธสง

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาพุด ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๒๕
เด็กหญิงพัชรา อ่อนเจริญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงภณิดา เกตุหลำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๒๗
เด็กชายสิริชัย แก้วนพ

๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๒๘
เด็กชายสิริโชค ศรนรินทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงอชิรญาณ์ พ่วงปาน

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที207

่

ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงสุชาดา แก้วรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา
ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๓๑
เด็กชายพัฒน์ธารา จีนตุ้ม

๒๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ศพอ.สวนแก้ว  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ ขันทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงภัศรา อรุณโรจน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงญาณัฐฉรา ศรีกัญญานันท์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงไพลิน ทนานทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงแอนนิตา บ่อคุณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงศิริกาญจน์ ฟกเขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงอลีนา แช่มสะอาด

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ พวงทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ หอมโปร่ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๔๑
เด็กชายเกียรติกุล บรรดาศักดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๔๒
เด็กชายพนา นามวิชัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๔๓
เด็กชายอนันตชัย อุปโท

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงดลลฌา สร้อยสาคร

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงธัญษา นำฉำใจดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงนงนุช เทรัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงพรกนก กลีบเมฆ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงภัทรธิดา บุญประเสริฐ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงมุขจรินทร์ ฉายถวิล

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงวิชุดา รังสีปญญา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๕๑
เด็กชายณภดล ยิมพริม

้ ้

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๕๒
เด็กชายณัฐพล กลัดเงิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ เขียวลี

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกตุแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๙๙ / ๑๒๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๔๕๕
เด็กชายพีรธัช

รุ่งประทีปไพบูลย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๕๖
เด็กหญิงชวัลรัตน์ เทพวาส

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงธยานี เรืองกฤษ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงรุจิราพร สิทธิกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงกรกนก สุขหมัน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงทยิดา ภูอืด

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงธันยกร เฉลิมดิษฐ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงนภัสสร ชัยมานะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงปวริศา อยู่เย็น

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงภาสุรีย์ พุฒเอก

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงมุทิตา จันอรรคคะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๖๖
เด็กหญิงรพีพรรณ บัวขาว

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงวารุณี ศิลประเสริฐ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายกฤษฎา สุวรรณศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายจิรายุ คงวุฒิ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๗๐
นายชัยทรรศน์ สุวรรณ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๗๑
เด็กหญิงกีรติกา ฟกเขียว

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงจิรภิญญา อูบคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงณัฐริสา ฤทธิยา

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงเทียมจันทร์ ศรีเจริญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงนภัสสรณ์ บริบูรณ์นาคม

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงพิมมาดา ม่วงสีตอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงภัทรวดี อ่วมศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงรินรดี ลายคล้ายดอก

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงวณิชยา อรุณเลิศ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงสุภัทรตา เชียงกา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายธีรวุฒิ สวัสดิผล

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๘๒
เด็กหญิงกาติมา เต่งจงดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงพัสกร พักโฉม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงศรินทิพย์ คำดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงสุภาพร บัวขาว

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๘๖
เด็กหญิงอรวรรณ นุชแทน

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๘๗
เด็กชายวรวุฒิ พวงมาลัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายอนุวัตติ

์

สุขสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายโอภาส โกญจนาท

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๐ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงปพิชญา สาดเอียม

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงปภาวดี หลวงนรงค์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงปริศนา โอจารุทิพย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๙๓
เด็กหญิงพิมญาดา ใหม่เอียม

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วเงิน

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงนันทวัน หมุ๋ยจิว

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงธันยธรณ์ สุขสมบูรณ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงธิติสุดา ทองซิว

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๙๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สิงห์น้อย

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงอริสา บ้านใหม่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายพงศธร ทวีวงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงกาญจนา แซ่ตัน

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงลักษิกา จะนุ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงพรรณวิภา นุชนาฎ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๐๔
นางสาวธารารัตน์ กองสุกใส

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๐๕
นางสาวนฤมล บุญเจิม

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๐๖
นางสาวกฤษฎี เพชรแอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๐๗
นางสาวกฤติกา ทองอินทร์

๒๘/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๐๘
นางชูใจ สายหมี

๑๙/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๐๙
นายธีระชัย ประพันธ์พจน์

๑๙/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๑๐
นางนวลน้อย เอียมชืน

่ ่

๑/๑๒/๒๕๐๐ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๑๑
นายนิธิศ พวงคำไพโรจน์ ๘/๐๕/๒๕๐๒ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๑๒
นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์

๑๑/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๑๓
นางสาวมัลลิกา เอียมชืน

่ ่

๑๙/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๑๔
นางสาววชิราภรณฺ์ ศรีพันธบุตร

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๑๕
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ จาตุรัส

๒๒/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๑๖
นางสาวสุภาดา ช้อยเครือ

๗/๐๓/๒๕๒๔
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๑๗
นางสาวสุภาวดี หลีจินตะ

๔/๐๓/๒๕๒๕
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๑๘
นางสุรีรัตน์ เจริญศรี

๒๔/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง วัดจอมบึง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงบุษกร นากสาทา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายวิวัฎ ดวงจันทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงสุภามาศ ประกอบการ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงสริตา เนียมวงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายเจษฎา ตลับเงิน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายธัญเทพ ทองพรม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า วัดหนองศาลเจ้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๑ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๕๒๕
เด็กชายธนวัฒน์ น้อยแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายนพรัตน์ จันทร์แก่น

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ นาสา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายณัฏฐชัย จ้อยทองมูล

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายธนาคาร รีเชียง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายพงศกร ยุ่นเพ็ญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายมงคล เนียนวิชัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงเบญญาภา ภักดีวุฒิ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงปาณิสรา สีขอ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงไอยลดา นักธรรม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๓๕
เด็กชายอรรถกฤต

เลิศฤทธิรัตนาพล

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงวาสนา กำไลทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงสายธาร มันคง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายธีรติ พูนขวัญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายอนุวัต คำดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายธนาวุฒิ วงศ์สุวรรณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๔๑
เด็กชายปยะ คงผลาญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๔๒
เด็กชายรัชชานันท์ มิเกลียง

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๔๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

ธเนศจงเจริญกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๔๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พันเพชร

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงพรนภัส ทองผาสุริโย

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงวรนุช ทับยาง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๔๗
เด็กชายสุกฤษณ์ ลำเลิศ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๔๘
เด็กชายทวีศักดิ

์

พุ่มดอกไม้
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๔๙
เด็กหญิงขนิษฐา มีสุข

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงเมธาวี บุญถาวร

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายธีรเดช มีตาดพงษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๕๒
นายถิรวัฒน์ ทับยาง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาราช 7 วัดเขาแดน  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงจิรนันท์ คิดคุ้มคำ

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงพีชนันท์ แสนคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงภัคจิรา จรัสเอียม

่

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๕๖
เด็กชายวรวัฒน์ เขาบาง

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๕๗
เด็กหญิงเปนพร ขวัญคุ้ม

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ถำแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงมนต์นภา เอียมหนู

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๒ / ๑๒๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายหรรษา พรมฟา

๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงสุภาวดี คำศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงจิดาภา ประดับ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายจักรพันธุ์ แฉล้มนงนุช

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๖๔
เด็กชายศักดินนท์ ปานสุวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)

วัดรางบัว  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๖๕
เด็กชายธนกร มุมแดง

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๖๖
เด็กหญิงพัชรี บุญเรือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายพัตพงศ์ ตาเสน

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายวรนิพิษ คำแสง

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายเดชาวัต แก้วทุ่ง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายฉัตรชัย กองธาร

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายดนัย ศรีทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงผ่องทิพย์ จุลเดช

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงมุทิตา หุ่นคล้าย

๒๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงวนิชา ชืนชม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงวริศรา แซ่จิว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงสุมินตรา โพธิรีทอง

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงอริสรา โกญจนาท

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงสุภาวิณี สุขบุญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงพรชิตา เรืองเรือ

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายกาจณรงค์ กาหลง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองเอียม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๘๒
นางสาวกัญญารัตน์ จันทรชิต

๐๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๘๓
นางสาวสาวิตรี ภิญโญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงแสงเดือน ศรีมนตรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๘๕
นางสาวจุฑาภรณ์ สระทองพูน

๓๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๘๖
นางสาวญารินดา กีรติเมธาวี

๐๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๘๗
นายปติภัทร ลำเพา

๐๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๘๘
นางสาวผกามาศ แฝงสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๘๙
นางสาวภัทรัตนา สังข์สมุทร

๐๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๙๐
นางสาววรัทยา เชียวพรรษา

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๙๑
นางสาวสุปรียา พิมพ์อ่อน

๐๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๙๒
นางสาวจงกลณี โกญจนาท

๓๑/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๙๓
นายบัญณพนธ์ ฮวดหนองโพธ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๙๔
นางสาววรวรรณ ใจมุ่ง

๑๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๓ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๕๙๕
นางสาวสายฝน อ้นอินทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๙๖
นางสาวอารีรัตน์ สามปน

๑๑/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๙๗
นางสาวสุธิชา ลุจิตร

๑๗/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๙๘
นางสาววันวิสา ปลดเปลือง

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

วัดถำสิงโตทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๕๙๙
เด็กชายทัตพงษ์ เหล่าสมบูรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านทับตะโก วัดนิยมธรรมาราม  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายชาญชัย นิลอร่าม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงรัตนา เกิดทรัพย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงนิราวรรณ เพ็ชรนิล

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายณัฐภูมิ นวลนาง

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายธวัชชัย บุญทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายศรายุทธ นวลนาง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงชมพูนุช พรมประสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงกชกร ยศอินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงณัชชา สินจันทร์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ จันทรชิต

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ มณี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๑๑
เด็กหญิงจีรนันท์ นิดน้อย

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๑๒
เด็กชายศรายุธ ผาสุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๑๓
เด็กหญิงอริสา อินทร์วิเชียร

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๑๔
เด็กชายกฤตกร บุตรนำเพชร

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๑๕
เด็กชายกฤษดา ทองคำ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๑๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

มีสุข
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๑๗
เด็กชายพัสกร ชัยปญหา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๑๘
เด็กชายอภิรักษ์ น้อยนา

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๑๙
เด็กชายทรงชัย กล่อมเกลียง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายธนายุ เปยบุญชู

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๒๑
เด็กชายพงศธร นิดน้อย

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๒๒
เด็กหญิงศิริวิมล เพ็ชรน้อย

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงศลิษา ธนูศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๒๔
เด็กหญิงนราภรณ์ มันคง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายธนกร เนืองสิน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๒๖
เด็กชายอภิวัฒน์ ตันเฮา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๒๗
เด็กหญิงธนาวรรณ อินทร์พรม

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๒๘
เด็กหญิงภัทรวดี ยอดครู

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๒๙
เด็กชายกฤษณะ ลีกิมฮุย

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๔ / ๑๒๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงณัฐพร งามเปาะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๓๑
เด็กชายอนุวัต จันทรัตทัต

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงจารุวรรณ เกตุแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ต่ายห้างหว้า

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๓๔
เด็กหญิงปนัดดา ทรัพย์แตง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๓๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ แดงสาคร

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๓๖
เด็กชายวัชระ แย้มทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๓๗
เด็กชายภาณุพงศ์ ทำสะอาด

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๓๘
เด็กชายธนกฤต เย็นใจ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๓๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ เสือณรงค์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายบุญมาก อุดมสุข

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๔๑
เด็กชายภูริเดช จาดไร่ขิง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๔๒
เด็กชายเสฎฐวุฒิ เขียวคลืน

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงขวัญสุดา อ่วมอิม

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงชลนิชา วิไลเกษม

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๔๕
เด็กชายนิคม เพ็ชรนิล

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๔๖
เด็กชายสุทธิพันธ์ กระทุ่มนัด

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๔๗
เด็กชายธีระภัทร ค้นหาสุข

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๔๘
เด็กชายธีรพัฒน์ ชืนขำ

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๔๙
เด็กชายศุภกร นิมนวล

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงพรพิรุณ สองโท

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๕๑
เด็กชายเอกราช ศรีสมุทร

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๕๒
เด็กหญิงณัฐธิดา บัวเฮง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงณัฐณิชา แสงเทศ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๕๔
เด็กหญิงวันวิสาข์ อ้อมแก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๕๕
เด็กชายธีรดล กุนศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบิกไพร วัดทุ่งแฝก  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๕๖
เด็กชายเปรม ถ้อยทัด

๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๕๗
เด็กชายธานัท เทียนเล็ก

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๕๘
เด็กชายณัฐนันท์ ทามารัตน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

วัดดอนคา  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๕๙
เด็กชายอภิรักษ์ สีแข่นไตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพรม วัดดอนพรหม  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายอรรถพล เรืองรอง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนพรม วัดดอนพรหม  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๖๑
เด็กหญิงสุพิตตา ทับชม

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนพรม วัดดอนพรหม  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๖๒
เด็กหญิงฉันทิสา สุดประเสริฐ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนพรม วัดดอนพรหม  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๖๓
เด็กชายธนสร แดงเจริญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพรม วัดดอนพรหม  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๖๔
เด็กชายภัทรพล ภวาภิรมย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพรม วัดดอนพรหม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๕ / ๑๒๔

้
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รบ ๒๕๖๐/๓๖๖๕
เด็กชายพลภัทร ภวาภิรมย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนพรม วัดดอนพรหม  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงวรรณภา โพธิเตียน

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสาลี วัดดอนสาลี  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงปวีณา หาญชนะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนสาลี วัดดอนสาลี  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๖๘
เด็กชายกิตติภณ ห้าพยงค์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสาลี วัดดอนสาลี  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๖๙
เด็กชายพสธร นามสอน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสาลี วัดดอนสาลี  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงทิตย์ติญา ตันสกุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนสาลี วัดดอนสาลี  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงนวพรรษน์ สว่างเมฆ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดตาลเตีย(สหประชาสรรค์)

้

วัดตาลเตีย

้

 

รบ ๒๕๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)

วัดท่าราบ  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๗๓
เด็กหญิงธนัชพร เจริญวัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงปลายทอง เทศหริง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๗๕
เด็กชายพงษ์พัฒน์ สุขโข

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๗๖
เด็กหญิงพรชิตา คนฉลาด

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๗๗
เด็กหญิงพรพรรณ ทิพย์โภชน์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงภัทรธิดา เลือยคลัง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงวาทินี ชาวนาโค

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายธนพล แซ่โง้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงธนัชพร สังข์นิม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๘๒
เด็กชายธวัชชัย สนธิ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงประภารัตน์ เสตะพันธ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๘๔
เด็กชายพันแสน สมกล้า

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงแพรวพรรณ ชาญสมุห์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงมธุรดา ดงขุนทศ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา วัดบางแพใต้  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๘๗
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย โสภา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดบ้านกุ่ม  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงณัฐฐา ตราโต

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดบ้านกุ่ม  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๘๙
เด็กหญิงภิญะดา โมเล็ก

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดบ้านกุ่ม  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ คุ้มจันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดบ้านกุ่ม  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๙๑
เด็กชายกิตติพงศ์ ปรีชาสุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดบ้านกุ่ม  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงชุตินันท์ แซ่ไหล่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดบ้านกุ่ม  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงลลิตา นพเกตุ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๕๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา อินทร์จักร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๕๖๐/๓๖๙๕
เด็กชายสนธยา พจน์สุวรรณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
วัดบ้านใหม่บุปผาราม

 

รบ ๒๕๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงนริศรา ใจเด็จ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำนำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)
วัดลำนำ  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีงาม

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดลำนำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)
วัดลำนำ  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๙๘
เด็กหญิงจุราภรณ์ ระแสนพรม

๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดลำนำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)
วัดลำนำ  

รบ ๒๕๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงสโรชา ชาวกรุง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๖ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายพิชาติ เจ็กคอย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วัดสามัคคีธรรม  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายศตวรรษ ศรีริสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) วัดหลวง  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงวรรณิดา สว่างอารมย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) วัดหลวง  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายสิรธีร์ เอมดิษฐ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) วัดหลวง  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงปนัดดา สีสุข

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) วัดหลวง  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงอภิสรา คลีคล้าย

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหลวง(คลึงวิทยาคม) วัดหลวง  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงศิริวรรณ หนุนภักดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมทอง วัดแหลมทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา โมกแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมทอง วัดแหลมทอง  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายจิตรกร จิตหาญ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงจิราภา ทองคงอ่วม

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ ศรีแจ่ม

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๑๑
เด็กชายอภิรัตน์ เทืองน้อย

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงปรีรัตร์ ด้วงวาส

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๑๓
เด็กหญิงพีรยา ทับทิม

๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงจารุวรรณ สนทนาวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๑๕
เด็กหญิงอนงค์คราญ คำจตุรัส

๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดใหญ่โพหัก  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงอารวดี ชูรัตน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเอน วัดมะขามเอน  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๑๗
เด็กชายชัยอนันต์ นรนิม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะขามเอน วัดมะขามเอน  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงพรพิมล ชัชวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ วัดวังนำเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงสุธาวัลย์ จำปาศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ วัดวังนำเขียว  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๒๐
นางสาวภาวิณี โพธิทอง

์

๒๐/๐๖/๒๕๓๗

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายนาวี ชาติอารีย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๒๒
นางสาวนริศรา แก้วนิล

๐๑/๐๕/๒๕๓๔

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๒๓
นายสถาพร พาสาลี

๒๘/๐๔/๒๕๓๕

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๒๔
เด็กหญิงจันทนิภา ภู่ระหงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงธนัสณี เย็นทะทา

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงมิงกมล

่

อนุอินทร์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๒๗
เด็กชายอโนชา ยังกิจการ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๒๘
เด็กหญิงกมลชนก สินทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๒๙
เด็กชายสมคิด เพชรแสงสว่าง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายชลันธร คำภีระ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๓๑
เด็กชายชัยวัฒน์ บุญมี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๓๒
เด็กชายธนภัทร คุ้งลึงค์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๓๓
เด็กชายธนยศ จินดาแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายบุรินทร์ บุญเลิศ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๗ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๗๓๕
เด็กชายสิรภพ เสาเวียง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๓๖
เด็กชายอภินันท์ อร่ามวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๓๗
เด็กชายอภินันท์ บุญชัยยะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๓๘
เด็กชายอภิรักษ์ เกียรติภัทรชัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๓๙
เด็กชายอานนท์ ดิษเทศ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงกุลสีนี กุลีพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ภู่ห้อย

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงญัฐชา ภูสีดวง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๔๓
เด็กหญิงดวงรัตน์ วรรณโภคิน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงตู่ อาเยาะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงบุรัสกร แสนตา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงภาวิดา คะอี

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๔๗
เด็กหญิงมนต์ทิพย์ บุญเชิญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงรมิดา สอาดนัก

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงลิดา พงกิงแก้ว

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงสุทาวดี วงศ์ปรีชาชัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงสุวิมล แก้วสะอาด

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงอักษราภัค เณยา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงอาทิตญา นพรัตน์เลิศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงอุรุณี สุขสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๕๕
เด็กชายจักริน วงศ์ษา

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงกนกพร อัวทู

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชียงกา

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงจิตตา บุญเอือ

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงจิรภัทร แสงจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงแจ้งจิต แก้วอินใจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงฐิติมา บุญทิน

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๖๒
เด็กหญิงณัชชา หงษ์ษา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงณัชชา วงศ์ทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงดาราวรรณ ศักดิชัย

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงธนภรณ์ ธิติธรรม

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงธันยพร ทองฤทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ นายอ้อง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงธิติกานต์ พรหมนิมิตร

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงปภาวดี ทองไหล

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๘ / ๑๒๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงปาริฉัตร สิริแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๗๑
เด็กหญิงปาริชาติ จามี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงปุณณิศา อุดปา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงเพชรพลอย พลภูเมือง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงแพรวพรรณ พลภูเมือง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ มะลิทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๗๖
นางสาวมโนรา พองค์สด

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงเมธาพร เกือบงาม

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๗๘
เด็กหญิงเมธาวี ทองฤทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๗๙
เด็กหญิงสาธิตา กล่อมวงศ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงพลอยชมพู อ่อมสมบูรณ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๘๑
เด็กชายพีรพัฒน์ กลันภักดี

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๘๒
เด็กชายไพโรจน์ทวี วารี

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๘๓
เด็กชายเอกภพ พยายม

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๘๔
นางสาวเอทุ่ย ชะขุ่ย

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๘๕
เด็กหญิงธนกฤต ทิพยประภาพ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๘๖
เด็กหญิงนขนง เหลียวพัฒนพงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๘๗
นายณัฐนัย สังอ่อนดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๘๘
นายธีระพงศ์ กุลพรวีรชิต

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๘๙
นายพุฒิพงค์ พลภูเมือง

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๙๐
นายวัฒนา แสนวงศ์ษา

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๙๑
นายศรศักดิ

์

พูลสวัสดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๙๒
นายสมบัติ มีโชค

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๙๓
นายอนิรุติ ท้าวปูตา

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๙๔
นางสาวแก้ว บุญเชิด

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๙๕
นายพงษ์ศักดิ

์

ศรีสงคราม
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๙๖
นายบุญรอด จ่ารุ่ง

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๙๗
นางสาวกนิษฐา จ่ารุ่ง

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๙๘
นางสาวสิราวรรณ สิงห์สถิต

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๗๙๙
นางสาวสาวิตรี ลูกแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสวนผึงวิทยา

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายณัฐภัทร ติงต้อย

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงปทิตตา พร้อมทรัพย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงนาตาลี พุดดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงรัญชิดา ศิริจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงกุลยา ประจวบผล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๐๙ / ๑๒๔

้
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รบ ๒๕๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงจุฑามาศ หลวงปน

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงชุติมตี พิมพา

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงอมลวรรณ ทองอร่าม

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายจิระพงศ์ ศรีคง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงอุบลพรรณ อาจหอม

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงเปรมมิกา คำที

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๑๑
เด็กชายณัฐภัทร พระแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๑๒
เด็กหญิงอัฐภิญญา สีน้อย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๑๓
เด็กชายชญานิน โชติช่วง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๑๔
เด็กชายวรชน บุญคู่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายสราวุฒิ พงษ์เจริญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๑๖
เด็กหญิงเบญจกร หงษ์ทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๑๗
เด็กชายธนัญชัย นิสัยตรง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๑๘
เด็กชายปรพล สุวรรณ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงเปรมกมล ธุระวรณ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงปณาลี ยังยืน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงคุณิตา ขันทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงนภัสสร พึงโพธิทอง

่ ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงญาดา รอดพลับ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๒๔
เด็กหญิงศศิกานต์ พิทักษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๒๕
เด็กหญิงวิชญาพร บุญเคลือบ

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๒๖
เด็กหญิงฐิติพร คชนาคา

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๒๗
เด็กหญิงจีรณา แซ่ก๊วย

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๒๘
เด็กชายพชร ยอดเมือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๒๙
เด็กหญิงกนกอร ทองมอญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ขวัญเมือง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงณัฐสุดา อ่อนอุระ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสวนผึง

้

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๓๒
เด็กชายธนพล สุขเกษม

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๓๓
เด็กชายพิชัยวิชย์ ไล้รอด

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๓๔
เด็กหญิงนฤมล คงพระ

๒๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงภคพร พันธุ์ศรี

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงอินฑิรา เสมลับ

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๓๗
เด็กหญิงรัตฐพร เนียมเตียง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำตกห้วยสวนพลู วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๓๘
เด็กหญิงสายธารา ด้วงงาม

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ วัดเจริญธรรมนิมิต  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายฐิติกร ท่าดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๐ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายรณภูมิ สอนหนองโพธิ

์

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๔๑
เด็กชายรพีภัทร ปญญาสิทธิ

์

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายอภิรักษ์ ทองคงอ่วม

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๔๓
เด็กชายจรัสภพ อินทนิล

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๔๔
เด็กชายอัฐพล เกิดทิน

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร เจ็กปอน ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงมาริสา พรมมา ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๔๗
เด็กหญิงสุธิตา แสงอาทิตย์ ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมใจ

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงอลิศษา บุญมา

๓๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงปณิดา แก้วฟา

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงวีรยา เกียมแสนเมือง

้

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๕๒
เด็กหญิงอาทิมา เกตุมณี

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงกัลยา หงษ์ทอง ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงอรพรรณ บัวผัน ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๕๕
เด็กชายชัยวัฒน์ รุ่งเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๕๖
เด็กชายพงศธร เสนีวงค์ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๕๗
เด็กชายตุลา แก้วมังกร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงนิภาวรรณ สุราวุธ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๕๙
เด็กหญิงวรรณา บุญส่อง

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายพลวัตร จูสวัสดิ

์

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงพิชญาภา ชัยพร

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงกระทิงล่าง วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๖๒
เด็กชายธัญณัฐ ปอปาลี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๖๓
เด็กชายพบธรรม กองอ่อน

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๖๔
เด็กชายการันต์ ชมอ้าย

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๖๕
เด็กชายวศิน นุชแทน

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงพรสวรรค์ มุลคอน

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงนันท์นลิน เนียมเตียง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงกัณฐิกา แปนแหลม

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๖๙
เด็กชายอธิคม แซ่จิว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายปยวัตน์ โคตรวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๗๑
เด็กหญิงกมลพรรณ แม่กอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๗๒
เด็กหญิงทินมณี ปนปด

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงวณิดา สว่างเนตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงภาพิมล นุชแทน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๑ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๘๗๕
เด็กหญิงอังคณา จรเอ้กา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุนำร้อน

่

วัดโปงกระทิงล่าง  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๗๖
เด็กชายธีรภัทร สีสมุทร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า วัดเก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงกรพินธุ์ อินทร์โพธิทอง

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า วัดเก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงทยิดา สุทธิ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า วัดเก่าต้นมะค่า  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๗๙
เด็กหญิงอรอุมา บุญมี

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงอลิสา ทองพันธ์เตีย

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๘๑
เด็กชายประดิพัทธ์ จันเจริญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๘๒
เด็กชายธีระพงศ์ บุญมี

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๘๓
เด็กหญิงกัลยา บ้วนอู่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๘๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทุ่งใหญ่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงฐิติยาพร ทุ่งใหญ่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงธัญพิชชา เทพมณี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงภานุมาส สืบติภา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงสุริสา เอียมสอาด

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงสโรชา ทองคำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ วัดโปงเหาะ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายเพทาย ศรีวิชัยวงค์

๑๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๙๑
เด็กชายธีรวัฒน์ วังสุข

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๙๒
เด็กหญิงจุฑามาศ เกษสุวรรณ

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายธนพล คงนาค ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๙๔
เด็กหญิงมณฑิตา เชียงกา

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๙๕
เด็กหญิงศริญญา ทองโพธิ

์

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงจุฑามาศ สาททอง

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายคุณากร หอมอุดม

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๙๘ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
กุ้งโพธิ

์

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงณภัทร ชืนจวงจันทร์

่

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงกชกร อ้นฟอง ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงสุนีย์ ทองมาก

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เกษสุวรรณ์ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงมีนา ศรีวัง

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายนาธาร ศรีวัง

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงธีรภรณ์ กาฬภักดี

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายจิรภัทร นิมอนงค์

่

๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายธนกร คำกองแก้ว ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายอนุชา สุทธิไกร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายศราวุฒิ ทองเปง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๒ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายวีรภัทร โมฆรัตน์

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๑๑
เด็กหญิงวริษฐา จันทร์เสียงใส

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงกุลภัสสร ภูสท้าน

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงธัญมาศ เทียงลิม

่ ้

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๑๔
เด็กชายกิตติภัทร ชินเครือ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๑๕
เด็กชายเจษฎา บุญสาง

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงชุติมา ลายคล้ายดอก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงปาริฉัตต์ พิมพ์พิน

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงณิชาพัชร์ เจริญสุข

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงอมลณัฐ ไชยสนิท

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายพัสกร โต๊ะทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๒๑
เด็กชายอนุพนธ์ คุ้มแสง

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๒๒
เด็กชายพงศธร แก้วยิงยง

่

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๒๓
เด็กชายมหาราช จันทร์คล้าย

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายกิตติธัช เล่าทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายผดุงพล อ้นพา

๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๒๖
เด็กหญิงสุภัทรา เนียมแตง

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๒๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ กล่อมน้อย

๑๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงเบญญาภา สืบเหล่ารบ ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงบุษราภรณ์ สืบเหล่ารบ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ พิมรี

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงธันย์ชนก อ้นฟอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๓๒
เด็กชายสรศักดิ

์

โกลา ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๓๓
เด็กชายธีรไนย สิทธิชัย

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๓๔
เด็กชายศุภมิตร สงค์น้อย

๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๓๕
เด็กชายกฤตพร คำกองแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงศศินิภา โชคชืน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๓๗
เด็กหญิงนิมิตรกัลยา กล่อมน้อย

๒๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงจุฑามาศ พูลทวี ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๓๙
เด็กหญิงกานดา บุญแตง

๒๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงจิธิพร กุลสวัสดิ

์

๑๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๔๑
เด็กชายอภิชาต ไทยใหญ่ ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๔๒
เด็กหญิงณัฐธภัสสร ภูสท้าน ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๔๓
เด็กหญิงกิตติกา สุขเอียม

่

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ศิริแสร์

๑๖/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๓ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงนัทจิรา แก้วเจริญ

๑๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๔๖
เด็กหญิงปนัดดา จงสอน

๑๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงสุพัตรา ตรีแดงน้อย

๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๔๘
เด็กหญิงอรณิชา แช่ลิม

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงกฤติยา ทิมเทียง

่

๑๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงกมลชนก บุญแตง

๑๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงทิพธัญญา ทองเปง ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๕๒
นายประกอบ ทองเปง ๘/๗/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านลำพระ วัดลำพระ  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๕๓
เด็กชายภาคภูมิ สำรวมใจ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๕๔
เด็กชายธเนศ เลียจี

้ ่

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๕๕
เด็กชายสุทธิกานต์ สาริมา

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๕๖
เด็กหญิงสุภาพร เกียรติภราดร

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๕๗
เด็กหญิงชลลดา ชันเสมา

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงจินต์จุฑา ขุนนุช

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงณิชาภัทร เกษมสุขสถาพร

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงศิริพร แสงโชติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๖๑
เด็กหญิงภคปภา สระทองที

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๖๒
เด็กหญิงนิสา มะลิซ้อน

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๖๓
เด็กหญิงสิริวิมล อินวารี

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๖๔
เด็กหญิงภัณฑิรา จันทรชิต

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๖๕
เด็กหญิงกรพินธ์ อินทร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๖๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชุ่มจิต

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายอดิศร ไพรนรินทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๖๘
เด็กชายวุฒิพงษ์ ด้วงแล้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๖๙
เด็กหญิงไปรยา แปนมาก

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แหยมนุช

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายณฐพล สระกบแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี วัดสุวรรณคีรี  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๗๒
เด็กชายณภัทร รูปทอง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายนพกร แซ่ลิม

้

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายนรวิชญ์ จิตต์สกุล

๑๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายอนาวิล บัวเบา

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๗๖
เด็กชายอนุชา สุดเส็งพันธ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๗๗
เด็กหญิงณฐชยา ฟากฟน

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงพรชิตา วงศ์มาก

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงอธิติยา สีนวล

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๔ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ง่อมเขียว

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงศศิณา วารินิน

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๘๒
เด็กชายวรายุทธ์ คงถาวร

๑๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)

วัดหนองจอก  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๘๓
เด็กชายกันตินันท์ ชินเวช

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๘๔
เด็กหญิงผกามาส วรเลข

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงณัชชา มุ่งงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงสุทธิดา เครืออยู่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๘๗
นางสาววิลาวัลย์ แซ่ลี

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๘๘
นางสาววิวรรณา ช่วยดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๘๙
นางสาวสุพัตรา กว้างทุ่น

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๙๐
นางสาววันวิสา นิตโย

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๙๑
นายขวัญชัย มาเวหา

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๙๒
นายลิขิต หมืนแผลง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๙๓
นายสุวัชชัย ไข่นิล

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๙๔
นางสาวเต็มศิริ ก้อนทิพย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๙๕
นางสาวนำฝน เกิดขาว

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๙๖
นางสาวบัณฑิตา แผ้วตัน

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๙๗
นางสาวสุพรรษา มากระจัน

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๙๘
นายอติชาติ ทองมอญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๓๙๙๙
นายธนาวัฒน์ มีทรง

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๐๐
นายพงศธร โนรีสมบัติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๐๑
นางสาวปภัสรา ร่มโพรีย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๐๒
นางสาวศรีสุดา บุตรนำเพ็ชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๐๓
นางสาวอมลธีรา รัตนวิไล

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนช่องพรานวิทยา วัดเขาช่องพราน  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงจารุกัญญ์ สุทิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายวรโชติ โสมกำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงปาลิตา คลังนาค

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงสิดาภรณ์ เย็นใจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนทราย วัดดอนทราย  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์หอม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ เรืองเกษา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

นาคสวัสดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)

วัดท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงเรนุมาศ บุญณรงค์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลาน วัดบางลาน  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงณัฐฐา นกูลเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงอารียา ทองมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงทุสุมา ทองยุ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๕ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายทองเย็น แสงทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายพรพิพัฒน์ อัวทู

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๑๗
เด็กชายตว่าดุ ซะดิ

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๑๘
เด็กชายนันทชัย พุกอ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงธันวลัย หมอละ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงน้องกุ้ง แคระ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๒๑
นางสาววลัยลักษณ์ ซวยแน่

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงกมลรักษ์ พุกอ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๒๓
นางสาวจิตตรา จ่าแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงมือกัง พือกู้

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงมันตรินี อิเริม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงศันสนีย์ ตาบู้

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงชัญญา เบเย

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงปวีนา ปาขาว

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงเพ็ญษา โพซิ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงชมพูนุช พุข้วย

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงเกตนิภา เจบุ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงแพรวรรณ ยาแซ้

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงเดเรีย บะเเอ้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๓๔
นางสาวน้องดาว บาวิ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงปาเตมึ ถุลอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงอรณี ใบไม้

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายสุรพล อิหม่อง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงดาว กัวพู่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงลัลลิภัค จะขุ่น

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงดาว จอฉะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงทุเดมึ โปแม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงกุหลาบ จอฉะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายศุภาวิทย์ เอหละ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงกะยอมึก ซวย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงดอกไม้ พูกะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๔๖
นางสาวพรพรรณ ภู่จุ้ย

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๔๗
นางสาวจันทมณี ไชยจันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงภัทราพิษฐ์ พนมบริรักษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงสุชานารถ อินเรือง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๖ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงนริสา ทองเย็น

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายแคระ บุญแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงกุลณัฐ ประนางรอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๕๓
นางสาวชัญญา อีสู

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงธารทิพย์ คงติด

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายชยุต โจบู้

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ วัดห้วยม่วง  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงณิชนันทร์ จันทร์อินทรีย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ปภาวรนันท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๕๘ เด็กหญิงประกายมาศ
กองแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงภูริชญา น้อยใจคง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ คุ้มถนอม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วัดทุ่งแหลม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายนาวา กรีกนก

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงนิภาธร สอนยิม

้

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ คุ้มญาติ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงอินทิรา เชียงกา

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงรสสุธา สอนทรง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดบ้านกล้วย  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงปนัดดา แย้มมา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงวรรณกร กิตติศิลปสาร

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงสุณิสา หาญมาก

๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงเปรมวิภา จันทร์เทพ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงอรทัย บุญเลิศ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงไพริน โจโฉ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงสายธาร โซวเซ็ง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายชโนทัย ฤทธิลำ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายประภัทร ค้างคาว

๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๗๕
เด็กชายมนัส แจ้งเหลือง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายวีรพงษ์ คังพุ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายอาชัญ สังอ่อนดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายสุธรรม คำพา

๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงธนาพร บุญกอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงพิมประกาย บุญมี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงสาริกา ยูมิ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงสุภัสสร เนย

๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงสุดา ฉัตรศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายศักดิดา

์

คังพุ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

วัดบ่อหวี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๗ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายเมธัส แซ่ดิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายดีโด้ วาทู

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายวิศรุตน์ สังกะสี

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายศรุท ช่อกง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงปราณี บุญทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงปารย์ วาโค

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงศจี บุญมี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงสุจิรา เซาะโถว

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายดำ ทองมี

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายตอตอ สมหมาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายสุชาติ ทองลา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๙๗
เด็กชายวธิชา สมบูลทรัพย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงอ๋อ บาเปยว

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงปะแลว้า จอโพ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงแพ ทองมี

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงสุทธิดา ศิริมัว

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายวิลลี

่

เย็นมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงธิดา เย็นมา

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๐๔
เด็กชายพสิษฐ์ ไม่มีชือสกุล

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายโบ้เอ แสงสว่าง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายสิทธิชัย บุญช่วย

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายสุชาติ เล็ก

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงเขมัสศิริ ขำปลอด

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงนิภาพร รายบู้

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงปยนุช รักไทย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงมนทิรา เทิดสกุลธรรม

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๑๒
เด็กหญิงศรีสุดา รักไทย

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงสโรชา ทองเปราะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงสุดา วารี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงอภิญญา งิวเซอ

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงอ้อย บุญมี

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงเอ๋ จะน้อย

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงเม บุญชอบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๑๙
เด็กชายโตโต้ บัวอ่อน

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๘ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงปวีณา ทูทึ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๒๑
เด็กหญิงหน่อย ใจดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงสุวรรณา ชาติอารีย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม วัดปาท่ามะขาม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๒๓
เด็กชายกิตติธัช บุญถิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๔๑๒๔
เด็กชายพิชัยภูษิต วงศ์ศิริ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๔๑๒๕
เด็กชายภควัฒน์ บัวงาม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงปชิตา เจริญสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงพลับพลึง บุญชู

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงสโรชา เชโล่

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงอรวรรณ ประกอบบุญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงหน่อย โจเย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงวาสนา ศรีโสม

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๔๑๓๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ คุ้งลึงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๔๑๓๓
เด็กหญิงพิรชา ทับทิมทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนผึง

้

วัดสวนผึง

้

 

รบ ๒๕๖๐/๔๑๓๔
เด็กหญิงสุปราณี มันคงเสมอ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๓๕
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ เหมกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายจิระพงศ์ จ้อยทรัพย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายญาโณทัย สุนทรวัฒน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๓๘
เด็กหญิงปาริชาติ ถาพร

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๓๙
เด็กหญิงรัศมี ดูแบบ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงฉัตรฑริกา บุญช่วย

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงณัฐชา สุริฉาย

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๔๒
เด็กชายศิรวิทย์ ภู่รัก

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๔๓
เด็กหญิงปริศนา ดีไทย

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๔๔
เด็กหญิงประภาพันธ์ กิงวงศา

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงกชกร บุญช่วย

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงวรินทร์ทิดา ธนาทรัพย์เจริญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงปภาดา สุขสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๔๘
เด็กหญิงปทมา กลินเพชร

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงสุธิดา วงศ์ทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงอิสริยา แซ่เฮ้ง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๕๑
เด็กชายภูริทัตต์ ขวัญกิจสมบูรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๕๒
เด็กหญิงวริศรา จินดาแจ้ง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๕๓
เด็กชายพีรพัฒน์ เกษมพันธุ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงทักษพร บุญกร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๑๙ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๔๑๕๕
เด็กหญิงพรรัตน์ วาระ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๕๖
เด็กหญิงวาติน่า บุญดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๕๗
เด็กหญิงอภิชญา สันตะวัน

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๕๘
เด็กหญิงมาริสา สุนิตย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๕๙
เด็กหญิงบุญตา เพลงปาน

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๖๐
นางสาวสาวภา ใจดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงนิตยา ศิริขันธ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๖๒
เด็กหญิงสุพรรษา บุญเลิศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง วัดหนองหมี  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๖๓
เด็กชายจิราเจตน์ ศรีจรงค์

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เมาะราศรี

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงจันทร์ปยะ พลอยชุม

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๖๖
เด็กหญิงจิรภิญญา แซ่โซว

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๖๗
เด็กหญิงลินดา ไม่ปรากฎชือ

่

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๖๘
เด็กหญิงวาริน ไม่ปรากฎชือ

่

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๖๙
เด็กหญิงอิฐฐิภรณ์ บรรดาศักดิ

์

๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงสรันยา บรรดาศักดิ

์

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๗๑
เด็กชายณัฐ หงส์สา

๑๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายลภัส บรรดาศักดิ

์

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๗๓
เด็กชายลภน บรรดาศักดิ

์

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๗๔
เด็กหญิงชนะพร บุญเพ็ญ

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยางคู่ วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๗๕
เด็กหญิงอัญชลิกา พิมพา ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๗๖
เด็กชายณัฏฐพล จันทร์พูล

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๗๗
เด็กชายอุดมศักดิ

์

หมันกิจ

่

๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๗๘
เด็กชายนฤกร โพธิทอง

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๗๙
เด็กหญิงกมลชนก บรรดาศักดิ

์

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงอรไพลิน ลิบลับ

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงอติกานต์ น้อยภู่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงฐิติพร แย้มศิริ

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๘๓
เด็กหญิงเพชราภรณ์ อุทัยทอง ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๘๔
เด็กหญิงอรวรรณ ยกม่วง ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงดารา ไม่มีนามสกุล

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๘๖
เด็กหญิงโอ๋ ไม่มีนามสกุล

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๘๗
เด็กหญิงปริญญา ชัชวาลย์

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๘๘
เด็กชายศราวุธ มหาวงค์ ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสีวะรา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๘๙
เด็กชายศรายุทธ มหาวงค์ ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสีวะรา วัดศรีพุยางวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๐ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายญาณภัทร์ เปยมญาติ

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสีวะรา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงฐิตินันต์ อิมใจ

่

๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสีวะรา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงปภัสสร เกตุแก้ว ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสีวะรา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงเอิน ไทรลบ

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสีวะรา วัดศรีพุยางวนาราม  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงจิรนันท์ ชมภู่

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองลังกา วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๙๕
เด็กหญิงเบญจพร บุญเทียม ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองลังกา วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๙๖
เด็กหญิงปราริตา ประสม ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองลังกา วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงสุพรรณี ปอมสิงห์

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองลังกา วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ โพธิงาม

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลังกา วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๑๙๙
เด็กชายพลกมล สมโภชน์

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๐๐
เด็กชายจินตศักดิ

์

พู่ทอง
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายพงศกร บุญรอด ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงวรัญญา ไหมละออง

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงระพีพรรณ คงอยู่ ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายธนสิทธิ

์

แก้วตาทิพย์
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงขวัญจิรา ศิริอ่อน ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงนิภา บางวัด

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงสายพิรุฬห์ แซ่เตียว

๒๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายจิรภัทร กลินขจร

่

๔/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายพรหมพัฒน์ คมขำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงพันธิตา นำหอม ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๑๑
เด็กหญิงญานิศา แย้มเกษร

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน วัดห้วยยางโทน  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๑๒
เด็กหญิงชญาณี แสงพลอย

๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ)

วัดโคกบำรุงราษฎร์  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๑๓
เด็กชายเกษม เทพสาลี

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๑๔
เด็กชายอภิพัฒน์ เขือนขวา

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๑๕
เด็กหญิงปาริชาต เงินวิลัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๑๖
เด็กหญิงปุณยาพร พงษ์ไทย

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงพัชรา ปานอำพันธ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงศตกมล เคนใบ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงปนสุดา เผือกแตง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงชุติมา ภู่พูล

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๒๑
เด็กชายธนวันต์ ตันไวลักษณ์

๊

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๒๒
เด็กชายปอระมัท ปลืมจิตร

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๒๓
เด็กชายพงศธร เงินจีน

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายทินกร เนียมนาค

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๑ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๔๒๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา บุญมีประเสริฐ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๒๖
เด็กหญิงพรชิตา น้อยประสิทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๒๗
เด็กหญิงวันทนีย์ แซ่เฮ้ง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๒๘
เด็กชายสมศักดิ

์

เอ็งพัวศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงลลิตา ศรีขันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงฐิตยา แดงประไพพงษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๓๑
เด็กหญิงฐาปนี แก้วพลอย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๓๒
เด็กชายธิชานนท์ ยศรุ่งเรือง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๓๓
เด็กชายภากร โตแทน

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๓๔
เด็กชายณฐพล ยังมาก

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๓๕
เด็กชายบุญมา จีนโก๊ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงเพ็ญศรี บัวงาม

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๓๗
เด็กชายวิทยา กลำรุ่ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ ภู่เอียม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงทิพย์ภรัตน์ วิสวะวงษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดชาวเหนือ วัดชาวเหนือ  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงปอขวัญ ศรเจริญสมบัติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๔๑
เด็กหญิงภัทรวดี เงินจีน

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๔๒
เด็กหญิงนภัสสร พ่อครวงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๔๓
เด็กหญิงปาจรีย์ พุ่มเจริญ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๔๔
เด็กหญิงยุพเรศ โตแทน

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๔๕
เด็กหญิงจันทิมา ศรีคง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๔๖
เด็กชายสยมภู สุวรรณ์ทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงสโรชา น่วมเงิน

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๔๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ ลูลา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๔๙
นายธนาธิป แก้วพินิจ

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๕๐
นายจักรกฤษณ์ นิลวัฒน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ฮวบเอียม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๕๒
เด็กหญิงณัฐวดี แซ่เฮง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๕๓
เด็กหญิงเยาวเรศ อุ่นเรือน

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๕๔
เด็กชายปาราเมศ ทนทาน

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงผกาวัลย์ ฮวบเอียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงสุธาสินี ศรีคง

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๕๗
นางสาวกัญญา ศรีธรรมรัชต์

๐๙/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๕๖๐/๔๒๕๘
นางสาวปราณี เติมทอง

๒๖/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๕๖๐/๔๒๕๙
นางสาวภัทรภร จงรุ่งเจริญ

๐๕/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดราชบุรี  ๑๒๒ / ๑๒๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๔๒๖๐
นางสาวสุนีย์ กาหวัง

๑๗/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

 

รบ ๒๕๖๐/๔๒๖๑
เด็กหญิงวันวิสา จันทร์มังคัง

่ ่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงศิริกุล

เหมือนประสาตร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๖๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ พงษ์ประเสริฐ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ลิมมัน

่ ่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงพรพิมล เปรมปรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงสุชาดา พ่วงปาน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๖๗
เด็กชายปติพัฒน์ จอกสมุทร

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๖๘
เด็กหญิงณัฐนิชา อ้นทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงวิชิดา ธีรทองดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงสุทธิภรณ์ พรมเอียม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงวนิดา ขันทะหงษ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงเบญญาภา รัตนวิชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงสุภัทธรา อมรทัต

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายสิทธินันท์ อ่วมขาว

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๗๕
นายพิชาภพ วงษ์เล็ก

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๗๖
เด็กชายดนุพล บัวทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๗๗
เด็กชายธนาธิป เจริญวงศากิจ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายศุภกร ภวภาคย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๗๙
นางสาวโชติรส นาคสาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงกัญญพัชร พลายงาม

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๘๑
นางสาวณัฐพร บัวทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๘๒
นางสาวตรีรัตน์ ศรีอำพันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๘๓
นางสาวทิพรัตน์ กอประเสริฐสุด

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๘๔
นางสาวนิศารัตน์ ยันตะพร

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๘๕
เด็กหญิงลลิตา ศรีวิลาศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๘๖
นางสาววิสสุตา หนุนภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๘๗
เด็กหญิงสิลิลทิพย์ ชืนรัตนา

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๘๘
นางสาวกชกร เงินจีน

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงปริญาวรรณ ผาตินาวิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายวัชรากร สมถวิล

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๙๑
นางสาวดวงหทัย พวงมาลัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงธัญญบงกช ลิมเทียมรัตน์

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๙๓
นางสาวยุพารัตน์ แซ่ลิม

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๙๔
นางสาวสิรามล นิลรัต

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

รบ ๒๕๖๐/๔๒๙๕ นางสาวสุภัคณกาญจน์
นาคสาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๙๖
นางสาวจันณภา จันทร์แพง

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๙๗
นางสาวเพ็ญนภา ศิริมังคโล

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๙๘
นางสาววรัมพร กล้าหาญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๒๙๙
นางสาวหฤทัย เปลียนศรี

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๓๐๐
นางสาวกันยารัตน์ บรรจงรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงธิติยา อุนันธชัย

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๓๐๒
นางสาวสุขฤทัย ภุ่มมาลา

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๓๐๓
นางสาวเกวลี ศรีสวัสดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงณัฐวดี ตันหลา

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๓๐๕
นางสาวมนทกานต์ อินทร์คลำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รบ ๒๕๖๐/๔๓๐๖
นางสาวอริสรา สาททอง

๒๖/๗/๒๕๐๕
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ วัดอมรญาติสมาคม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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