
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๑๐,๕๑๔ คน ขาดสอบ ๒,๐๗๕ คน คงสอบ ๘,๔๓๙ คน สอบได้ ๔,๑๖๔ คน สอบตก ๔,๒๗๕ คน (๔๙.๓๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๐๐๑
นายกฤษณะ แดงโร่

๒๕/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๐๒
นายกิตติทัด เกลือคำ

้

๑๓/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๐๓
นายชาญชัย โรยแสง

๑๖/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๐๔
นายชาญณรงค์ แก้วใหญ่

๑๖/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๐๕
นายณัฐกรณ์ ชำนาญ

๐๑/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๐๖
นายณัฐพล มีประวัติ

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๐๗
นายธีระวุธ ลิมมุ้ย

้

๐๔/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๐๘
นายนัถธี พันบัว

๑๒/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๐๙
นายนันธชัย แก้วเกิด

๒๔/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๑๐
นายนำพล เกตุน้อย

๓๐/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๑๑
นายปฏิญญา ศรีประเสริฐ

๓๐/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๑๒
นายประวิทย์ อินทะรังศรี

๑๒/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๑๓
นายปริญญา ปตเมฆ

๒๘/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๑๔
นายปยวัฒน์ จันทร์โขติ

๒๔/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๑๕
นายพีรเดช สุขกลิน

่

๒๗/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๑๖
นายวสันต์ บุญกล้าหาญ

๐๒/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๑๗
นายวีรพงศ์ ชูศิริ

๑๙/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๑๘
นายวีรภัทร พร้อมพงศา

๒๕/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๑๙
นายสันติ สังข์ประเสริฐ

๒๑/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๒๐
นายสายชล จานแก้ว

๒๒/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๒๑
นายสาโรจน์ เกิดทอง

๒๐/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๒๒
นายสิทธิเกียรติ สำราญราชฎร์

๐๒/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๒๓
นายองศา ไฝสอาด

๒๕/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๒๔
นายอนุพงศ์ ประกอบปราณ

๐๗/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑ / ๑๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๐๒๕
นายอรรถพล ศรีพรหมงาม

๒๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๒๖
นายอานนท์ เสืองาม

๐๒/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๒๗
นายอานุภาพ อาจเมือง

๐๒/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๒๘
นายเอกราช ดอนเขียวไพร

๑๓/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๒๙
นางสาวกฤติยา วงศ์แสงจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๓๐
นางสาวกัญฑมาศ ริมทอง

๒๒/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๓๑
นางสาวขวัญฤทัย พงษ์ทอง

๑๙/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๓๒
นางจวน เกิดลาภ

๓๑/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๓๓
นางสาวจินดารัตน์ พิศดู

๑๕/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๓๔
นางสาวจิราพร สุขพลาย

๐๒/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๓๕
นางสาวเจนจิรา จันทร์แจ่ม

๐๓/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๓๖
นางสาวชลธิชา สร้อยนวม

๑๙/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๓๗
นางชุติมา แสจันทึก

๒๖/๑๑/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๓๘
นางสาวนวบจันทร์ สืบบัวแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๓๙
นางสาวปรียา จรเปลียว

่

๐๓/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๔๐
นางสาวปรียาวดี หรุ่นแสง

๓๐/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๔๑
นางสาวปอยฝน ชูเนตร

๐๓/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๔๒
นางสาวพรพรรณ ภู่ระหงษ์

๓๐/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๔๓
นางสาวพรเพ็ญ บุงสิงทอง

๒๒/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๔๔
นางสาวนิภาพร นิมนวล

่

๒๑/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๔๕
นางยุพนาฏ ภาวรวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๔๖
นางสาวยุพา ทิพสัพพา

๐๓/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๔๗
นางสาวรัชดา แซ่ลิม

้

๑๔/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๔๘
นางสาวราตรี แปนถนอม

๑๐/๐๕/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๔๙
นางสาวรุ่งกานต์ เกิดเกษม

๑๐/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๕๐
นางสาวลำเพย ไม้แหลม

๐๗/๑๑/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๕๑
นางสาวศิริพร ศรีเมฆ

๐๕/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๕๒
นางสาวสนธิณะภา

์

เบ้าทิพย์
๑๕/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๕๓
นางสาวสรัญญา พิกุลทอง

๐๘/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๕๔
นางสาวสาวิตรี ชูสวัสดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๕๕
นางสาหร่าย แปนถนอม

๑๖/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๕๖
นางสำราญ เต็งมีศรี

๑๕/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๕๗
นางสาวสุพรรษา ประกอบดี

๐๓/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๕๘
นางสาวสุรินทรา ขุมทรัพย์

๓๐/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๕๙
นางสาวอัญชลี โตชมภู

๒๗/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๐๖๐
นางสาวอิษยา กุดเปง

๓๑/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๖๑
นางอุษา วิเศษสิงห์

๐๘/๐๖/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๖๒
นางสาวอุษา บัวเกตุ

๐๘/๐๓/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัด เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๖๓
นางสาวอรวรรณ จันทรนคร

๒๘/๐๖/๒๕๒๔

สำนักงานพระพุทธศาสนา เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๖๔
นางสาวจริยาวดี สีแตงอ่อน

๒๑/๐๘/๒๕๒๗

สำนักงานพระพุทธศาสนา เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๖๕
นางสาวกัญญ์จรินทร์ ละออศรี

๐๙/๐๙/๒๕๒๒

สำนักงานพระพุทธศาสนา เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๖๖
นางสาวภัทรณัท ปานมณี

๐๘/๑๒/๒๕๒๔

สำนักงานพระพุทธศาสนา เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๖๗
นางอารีย์วรรณ อยู่พิทักษ์

๑๗/๐๗/๒๕๓๑

สำนักงานพระพุทธศาสนา เกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๖๘
นางสาวกมลพรรณ เกิดจำรูญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายตรีชาติ พันธุ์แก่น

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๗๐
นางสาวพัชรนันทร วงษาบุตร

๐๑/๐๕/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๗๑
นายตรีเพชร สามสกุล

๒๕/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๗๒
นายภานุมาศ ธรรมเนียม

๒๕/๐๓/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๗๓
นางสาวรสรินทร์ วชิระ

๑๒/๐๘/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๗๔
นางสาวอรทัย ไชยราช

๐๓/๐๖/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๗๕
นายเจตริน ยชญ์วิเศษกุล

๑๑/๐๙/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๗๖
นายเอกราช วงศ์พรหมเมศร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๐
กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๗๗
นายณัฐกานต์ พ่วงเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงกมลทิพย์ สุวรรณวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายกฤตพล สว่างศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงกุลพัชร เสือเฒ่า

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายจักร โพธิแก้ว

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงจิราพร ทองแดง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงชยานันท์ ราตรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายชัยสิทธิ

์

เตียงตัง

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงชาริษา วงค์จันทร์ทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงญาณภา ทวนทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงญาณิศา เชาว์ดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายณัฐฐินันท์ ขันธ์นาค

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายณัฐวัตร เอียมองค์

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายตะวัน ศรีสว่าง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายทนุศักดิ

์

เขียวประดับ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงทิฆัมพร ศรีมาตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายธนกฤต เจริญธรรม

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายธนบดี ฉุยฉาย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายธนวุฒิ ขำพวง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงธัญญา

โอนเนอซอร์กเกอ ๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงนพรดา ฉิงเล็ก

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายนฤภพ

โชติสกุลแสงทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายนาจนริน นาคสอิง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงนาตาชา กาญจนประดิษฐ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ เกลียงกลม

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายปราย วุฒิสัตย์วงศ์กุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายพงศกร ศรีพรม

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงพันณิตรา จันทร์สุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายพิทักษ์ชาติ พูนสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายภัคพล คำหงษา

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงภาณุมาศ จวบนก

๒๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายภูริทัต ส้มแปน

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายรพีภัทร ปแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายราชพฤกษ์ ศรีคำแหง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงลลิตา เอมครุฑ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงวรรณา ปนสัน

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงวีระดา ชูขันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงศศินภา ศรีสุทานันท์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๑๕

เด็กชายศุภวิชญ์ สายเสียงสด

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กชายสราวุฒิ ขำวงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายสิทธิภัทร ครองเดช

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงสุขกัญญา ชูจิตต์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สังข์เขียว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายอชิร บุญเรืองรอด

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายอดิเทพ นาคสอิง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงอรพรรณ วรวาศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๒๓

เด็กหญิงอวิภา พัวพัน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงอักษราภัค เพ็งเลา

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงเกวลี สายสุข

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงเจนจิรา เปลียนเหมาะ

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๒๗

เด็กหญิงเบญจศิริ ฝายรีย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายโชติวิทย์ กรมมา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายไกรวิทย์ ช่วงเปย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ สุขโข

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงกรวีร์ เรืองจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายกฤษนัย ฟาคนอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๓๓

เด็กชายกวิน ชาวนา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงกวินทิพย์ งิวงาม

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงกันต์ฤทัย อำสำอาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายกิตติพงศ์ นาคชู

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๓๗

เด็กชายคณากร ทองเรือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงจิตต์ปภัสสร สายสกล

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายจิรภาส งิวงาม

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงจุฑามาศ สุขทวี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เกิดลาภ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงชฏาภา อำสำอางค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงชุติมา

หาญวรชัยกิจการ
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงญาณกวี จันทร์เปล่ง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงณัฐกุล คงมาก
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๔๖

เด็กชายณัฐภัทร นันทกิจโกศล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ นิลประเสริฐ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ภูเมน

๐๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดลาภ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายทศพร สุทธิพรสมุทร

๒๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงธนัญชนก แสงทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายธนิสร วรเรศ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงธิญาดา ชมชืน

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ อาจหาญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายธีรวัสส์ เดชประสาท

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงนภัสศร เกตุแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๕๗

เด็กชายนราธิป ขันธ์นาค
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงนรินธร ตันวิบูลย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงนิรชา เกตุงาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงนิรมน ปานอินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายบุญฤทธิ

์

บำเพ็ญผล
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงปวรสา ขันทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายปองพล อรุณคีรีโรจน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงปทมพร อยู่ญาติมาก

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีโพธิดก

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๖๖

เด็กชายพฤทธิ

์

สันพลี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายพฤษภพ

โชติสกุลแสงทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายพันธพงศ์ ตรีเทพ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๖๙

เด็กชายพีรชาติ อยู่หนุน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ ชืนอารมย์

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ แก่นสุสดี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายภูริณัฐ วงษ์กันหา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงมาริสา พยนต์ศิริ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงยุรีวรรณ ส่วนน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงรัชนี ครุสาตยานนท์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงวงศ์ลดา ประเสริฐ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๗๗

เด็กชายวรรณชาติ ห้วยหงษ์ทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงวรรณวรี ส่วนน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายวรากร ศรีสว่าง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ คนึงคิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงศศิธร ก้อนเพชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายศักย์ศรณ์ อ่อนศิริวิจิตร

๐๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ โพนจ้อย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงสรธร กันธิยะเทพ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายสิรภัทร เพียรเสมอ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายสุชานันท์ วังกาบ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายสุรสิทธิ

์

กมลโยธิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุ่นจิต
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๘๙

เด็กชายอรรถกร แปนใหญ่
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายอรรถพล จันทร์หอม

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงอัญชลี เพชรรัตน์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงอัยยาวีร์ ไล้เลิศ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงอำไพ นาคแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายอุดมศักดิ

์

พิมพ์สุวรรณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายเจตพล คำศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงเสาวณี ใหญ่อินทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พันธ์สวัสดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงไอลดา วิระมุข

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ สีทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงธนกฤต เดชเรืองเพชร

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายนิธิพัฒน์ ดอกบัว

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายปุรวรรษย์ สะอาดเอียม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงสุทัตตา วิชิตสูงเนิน

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงอนุธิดา โพธิทอง

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายกฤษดา เล็กแท้

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงกิตติมา แสงจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงชุติมา บุญเกิด

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายณฐชัย แสงจันทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายณรงค์ชัย แสงจันทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายณัฐพล กลางจอหอ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๔๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แจหลัก
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๔๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงทิพรัตน์ เขียวชะอุ่ม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงบัณฑิตา ดอกบัว

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงสุณิสา ทรงลักษณ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๔๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงเดียลดา จาดทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๔๕๙/๐๒๑๖

นางสาวชไมพร หลวงฤทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายพงษ์ศิริ นคร

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๑๘
นางสาวอภิญญา ขวัญอ่อน

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๑๙

นางสาวอรุณวิภา อ่างมณี
๑๕/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๒๐
นางสาวณัฎฐณิชา ย้ายรัมย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๒๑
นางสาวณิชารีย์ พ่วงลาภ

๐๕/๑๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๒๒
นางสาวปราณี พระจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๒๖

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๒๓

นางสาวปอม ทองสุข
๑๕/๐๖/๒๕๒๖

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๒๔

นางสาวพลอยสิริ ผาสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๒๕
นางสาวภัทรีพันธ์ คงหาญ

๐๒/๐๘/๒๕๓๗

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๒๖
นางสาววันเพ็ญ คงศรี

๑๖/๐๙/๒๕๒๓

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๒๗

นายอนุรักษ์ ดีสนัน

่

๑๔/๐๗/๒๕๒๓

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๒๘

นางสาวเพชรา บุญเกิด
๒๒/๐๖/๒๕๓๗

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๒๙
นางสาวเพียงใจ เข็มกลัด

๐๑/๐๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๓๐
นายเสนีย์ สายเส็ง

๓๑/๐๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๓๑

นางสาวโสพิศ รัตนา
๑๖/๐๓/๒๕๓๔

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงชิรดา แดงโชติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ วรบุตร

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาล้อม วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงศิริกาญจน์ ศรีวรทัยรัตน์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาล้อม วัดเขาบ้านกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๒๓๕

เด็กชายพลพล เยือใย

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาล้อม วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงจิรวรา บุญอุบล
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาล้อม วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงมนฤทัย พริมพราย

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาล้อม วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แจ่มแสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาล้อม วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงวรรณิษา ชูรส

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาล้อม วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงศศิธร ปานศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาล้อม วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงศุพัตร์สา กรรม

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาล้อม วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาหูกวาง วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายพงศ์พรรษา เหล่าตึก

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาหูกวาง วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงสริตา อบเชย

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายธนากรณ์ ฉัตรพุก

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงสายธาร สงธาดา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงอรทัย สวนเจริญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงเกวลิน กระต่ายเทศ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงจิราทิพย์ หมืนไวย์

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายชานน อยู่รอด

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๕๑

เด็กชายฐิตินันท์ ถินกำแพง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายธนวัฒน์ ภู่ระหงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายศักรินทร์ เถือนสลาย

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงสุวนันท์ ชนะภัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงภาขวัญ เกิดพุ่ม
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กชายกฤษดา สุขภัทธี

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงชลดา ชูแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายชัยธวัช สมมิตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายธเนศวร อาจสัญจร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงใกล้รุ่ง คงเขียว

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงจุธาทิพย์ ชูช่วย

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงชมพูทิพย์ จีนเทียน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๖๓ เด็กหญิงพฤกษประภัสสร

สังคีรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงปวีณ์นุช เดชนุกูล

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงวันวิสา จีนสินธุ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงปยนุช จีนสินธุ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงรัฐวดี ศรีแตงอ่อน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายนราวิชญ์ บุญธรรม

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใน วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงนรินทร บุญรอด

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใน วัดดอนใจดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘ / ๑๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงศุธิญา สุขอวบอ่อง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใน วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงณิชารีย์ นาคมาศ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดดอนทราย  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายเมธี แสงทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดดอนทราย  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แซ่ซือ

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดดอนทราย  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงประภาวัลย์ ทองถม

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดดอนทราย  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงวรนุช อ่างแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดดอนทราย  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงวรรณวิไล จันทร์เจ็ก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดดอนทราย  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงกนิษฐา
เจียมมานะสมบัติ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายกิตติพันธ์ พรามณีย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กชายคุณัชญ์ สิทธิเนตร

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายจิรายุ ตังเจริญสุข

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงชญาดา กลมกล่อม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๘๒

เด็กชายชัยธวัช บุรินทรโกษฐ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายชัยนภนธ์ ทองแดง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายฐานะนคร ผดุงรัตน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงฐิติพร แก้วพริง

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายณัฐพงศ์ บุตรจอ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายณัฐพงษ์ เขือนตะลัย

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงดาราวดี วงค์เณร

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายถิรวัฒน์ บุรินทรโกษฐ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายทัศพล รักเจริญกิจ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายธณรัช มีแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กชายธนกร คำสม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ จิตตใจดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงธนัชชา อังสวัสดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายธนาเทพ ห้วยเตชะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงธิรัชนันท์ ลินทอง

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ ศิริทัน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงนริศรา สุขสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายนัฐชนนท์ เพ็ชรใส

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายนิพัฒน์ พูลโภคา

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ตังคณากุล

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงบุศยามาส ลิมจู้หมึง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงประภัสสร สงกา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงปารณีย์ กุลธนาไกรวัฒน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงปาวณีย์ ศรีโพธิช้าง

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงปยะพร สุกใส

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายปุณพจน์ โชสุภาพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงพนาพร นราอินทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงพิมลนาฎ สีเฉือย

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายพิษณุ โพธิเงินงาม

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายพีรณัฐ ฉายแสง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๑๒ เด็กหญิงภัทรินทร์ภรณ์
จันตรา

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงมนฑกานต์ ทรายละเอียด

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงรวิสรา พันธ์ดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงรัตนกัณฑ์ มงคลสูตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายวรวิทย์ แซ่ลิม

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายวุฒิชัย สารวัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงศกุนา บุตรกลอน

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงศศิธร ประกาฬะโพธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงศุภวรรณ ทนสระน้อย

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีภูสิตโต
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงสาวิตรี พันธ์บัว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แสงจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กชายสิทธิโชค นาคทัง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงอภิสรา ตันเศวตฉัตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงอรปรีญา แซ่จัน

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายอัครวินท์ ศิลปเสวตร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายเนติภณ อินไชยยา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กชายกมลศักดิ

์

เพ็ชรใส
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงณปรียา ทวยมีฤทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงณัฐชญา โพธิเงิน

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงต้นปาล์ม ตันโช
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ ตรงดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงนำเพชร กิงปอง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงปณิตา ชาวนาฝาย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงปภาวินี ทอดสนิท
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ทองถ้วย
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายศิวกร สว่างแจ้ง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายสรวิชญ์ ใจสงบ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐ / ๑๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงอักษราภัค หลีกระโทก

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงดวงกมล ทวีศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายธีรัช พิริยะสงวนพงศ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงจารุวรรณ สีนนท์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภักดีเสนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงบุณยนุช กล้าหาญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงอศัลยา นิลประดับ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงโมลีรัตน์ จัตตามาศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงเขมิกา จิโรจน์ถาวร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ วัดทุ่งประดู่  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงนันธิสา ขาวช่อ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ วัดทุ่งประดู่  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงอรุณี เนตรสืบสาย

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ วัดทุ่งประดู่  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงขวัญวิมล บรรหาร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดทุ่งพุฒิ  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงจิตตินันท์ กันจากภัยรีย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดทุ่งพุฒิ  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายภัทรพล ภิรมย์สด

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดทุ่งพุฒิ  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงศิริพร เพ็ชรเดชา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดทุ่งพุฒิ  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงอรอนงค์ จวนสว่าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดทุ่งพุฒิ  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายณัฐิวุฒิ แซ่จัง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดทุ่งพุฒิ  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายธาราดล โตใหญ่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดทุ่งพุฒิ  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงวราพร สิงห์นาครอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดทุ่งพุฒิ  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายวิศรุต นุชนางศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดทุ่งพุฒิ  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงบุปผา ทับทิมทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดทุ่งพุฒิ  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายภาณุพงศ์ จันทร์เจริญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดทุ่งพุฒิ  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายรัฐภูมิ นาคประเสริฐ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงทิวาสราญ กลันประเสริฐ

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงปยรัตน์ ศิลป
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงภิญญดา รุดดิษฐ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายสุขชัย ธวัชชัยดำรงค์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์งาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๖๘

นางสาวเซมม่า สุจินดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายกัมพล ปฎิแพทย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายจักกริช อักษรศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงจันจิรา บุญคง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงณัฏฐาพร กล้าหาญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กชายธเนศ พูลแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงนภัส อินทร์หนุน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑ / ๑๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงปยวดี ทรัพย์มาก
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงพัชรพา คำแฝง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภิรมย์อยู่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายมงคล ปานพรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายมินทดา บุญยศ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงยลดา แสงจินดา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงวรรณพร เสาร์ดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงสาลินี นรคีม
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงสุรีวัลย์ เปรียบปราง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชนะภัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๘๕
นางสาวกมลพรรณ ยิบประดิษฐ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๘๖

นางสาวกาญจนา เสาร์ดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๘๗

นางสาวกาญจนี เวียงนนต์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๘๘
นางสาวกุศิณี พิมพ์วงค์ษา

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๘๙
นางสาวจารุมน ศรสุวรรณ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๙๐
นางสาวจารุวรรณ คำระกาย

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๙๑

นางสาวปทมาวดี เทียนผ่องศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๙๒
นางสาวพีรดา หนองยาง

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายภักดีพิสุทธิ

์

พันธเสน
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๙๔

นางสาวรังษินี ยอดทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๙๕

นางสาววารุณี วัชพิชัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๙๖
นายสราวุธ วราพันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๙๗
นางสาวสุดารัตน์ แซ่เล้า

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๙๘

นางสาวหนูนา ใสสะอาด
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๓๙๙

นายอนุเทพ มุ่งเสริมกลาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๐๐
นายอภิรักษ์ โพโทเดิม

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๐๑
นางสาวเกตุมณี พิมพ์วงค์ษา

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๐๒
นายเกรียงไกร หนูพรัง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๐๓
นายเกียรติศักดิ

์

เกิดยินดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงธมลวรรณ ภัสสรประสิทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุตะแบก วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงวรรณิดา หงษ์หิรัญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุตะแบก วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายนัฐวุฒิ สัตถาพร

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุตะแบก วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายอภิรักษ์ จิววัฒนากูล

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุตะแบก วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายกวินภพ แสงนิล

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดนาหนอง  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายณัฏฐพล อ่างเขียว

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดนาหนอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๒ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงสุกัลญา หาญสิงห์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดนาหนอง  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยคุต
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา วัดนาหนอง  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายศิริภัทร์ เต็มวิจิตร

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา วัดนาหนอง  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายสิรภัทร จูสวย
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา วัดนาหนอง  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๑๔

เด็กชายสมพงษ์ สุขเกษม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา วัดนาหนอง  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงนารีลักษณ์ อ่อนประวิง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา วัดนาหนอง  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงมาริษา ทวนแหลมน้อย

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง วัดประชาราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงรุ่งมาลี ยศพิม
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง วัดประชาราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๑๘

เด็กชายธนรัชต์ แหยมน้อย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง วัดประชาราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงมาติกา ใหญ่ท้วม

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือทอง

่

วัดมะเดือทอง

่

 

ปข ๒๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงวรัทยา โตเอียม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือทอง

่

วัดมะเดือทอง

่

 

ปข ๒๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงศิรินันท์ ธรรมสาโรช
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือทอง

่

วัดมะเดือทอง

่

 

ปข ๒๔๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายกฤษฏา สิมสุวรรณ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเดือทอง

่

วัดมะเดือทอง

่

 

ปข ๒๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงณภัสสร คมคำ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเดือทอง

่

วัดมะเดือทอง

่

 

ปข ๒๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงณัฐวรรณ มหาแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเดือทอง

่

วัดมะเดือทอง

่

 

ปข ๒๔๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายตรีทิพ การุณวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะเดือทอง

่

วัดมะเดือทอง

่

 

ปข ๒๔๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงจรรยาพร แตงคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงฐิติพร หว่านพืช

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงทัตสรวง โพธิทอง

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายธีรภัทร์ สรสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายพุธชา นุชนนทรีย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงรัตนา เทียมพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายวรวุฒิ บ่อแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงวรัญญา โมรานิล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๓๔

เด็กชายสฎาวุฒ หอมโชติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ กิงแก้ว

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายฒุธิพงศ์ ทรงพิพัฒน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงทิพกฤตา สองเมือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายนิธิ บุญมัง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงสุภัสสรา สมโภชน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงลัลนา โนนตูม

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๔๑

นางสาวเกศรา วงษ์สุรินทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงกตัญญา เฉยรอด
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายกิตติกวิน สอดศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายจิรภัทร กอเผ่าพันธ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๓ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๔๔๕

เด็กชายชญานนท์ ดีเหลือ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงณัฐนรี ธนาปารัชต์กุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายณัฐพล รัตนพร

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ตู้บรรเทิง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๔๙

เด็กชายประพล ขาวสอาด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายพิเชษฐ์ อินทร์บำรุง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายพีรภัทร ทรายแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ เกิดมงคล
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงรติรัตน์ เนตรนิล
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงศศิพัชร์ ศรีสุวรรณ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายสุภกิณห์ สิทธิกรรม

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงอริสรา วงศ์สิงห์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายเริงชัย หนูสิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงชนิศรา ลิมศุภพิริยะกิจ

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงธิดาวัลย์ มณีแดง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายปณณทัต อมาตยกุล

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายสารัช สารพัฒน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงเพชรลดา คงศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงกชพรรณ อมาตยกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายจิรพัฒน์ เกิดพุ่ม
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายชนินทร การะเกตุ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายณภัทร เสมคำ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายทินภัทร กอเผ่าพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงธันยพร นุ่นชูผล
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงปยธิดา แซ่ไหล
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ปานชนะ

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงอรษา ฐิตะฐาน

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๗๒

นางสาวกัญญารัตน์ สอนนาค
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๗๓

นางสาวกุสุมา หวันวะดี

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๗๔
นายชลนที แก้วคง

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๗๕
นางสาวชุติมา เกษแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๗๖

นางสาวญาดารัตน์ โขสูงเนิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๗๗

นางสาวธัญชนก อยู่พันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๗๘
นางสาวนริศราภรณ์ ภู่ระย้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๗๙
นายนวคุณ พุ่มสวัสดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๔ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๔๘๐
นายพีรพัฒน์ อ่องผู้ดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๘๑

นายภัทรโสภณ รอดวงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๘๒
นายมิเชล ธีรดา ลอนดอน

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๘๓

นายวรนนท์ แตงชัยภูมิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๘๔

นางสาววรพรรณ ปลอดโปร่ง
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๘๕

นางสาววิศุณี เมฆชะอุ่ม
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๘๖
นายศิริศักดิ

์

มีแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๘๗

นางสาวสุฑาทิพย์ ฟนวิลาศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๘๘

นางสาวชนัญชิดา พันธ์ดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๘๙
นายอนาวิน ลิมอุสันโน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๙๐
นางนัทธมน แปลกสุริยกมล

๒๖/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๙๑
นางสาวบุณยาภรณ์ บุรมย์

๑๓/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ดาราเมือง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายปริญญา หมู่น้อย

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงกัญญ์วรา แดงสุวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายธีวรัช เล็กวิลัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงนัทธกานต์ ชูสุวรรณอัมพร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กชายปภาวิน เสงียมตน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงภัทรภร แจ่มแจ้ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงสุนิษา เรือนจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงสุวนัท วงศ์น้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงสุวนันท์ วงศ์น้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายดนุพล ปนตาแจ่ม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายพลวัฒน์ เข็มโต

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงพัชรา ดาราเมือง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงภัทรวดี เอียมจิตต์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายวรรณชัย เอียมสมบูรณ์

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงอริษา แก้วทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายภราดร คำยอด

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายสันติพงศ์ วงศ์เรือง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงสุธิทรา กลินเทียน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายเสกสรรค์ ซินฮี

่ ้

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงแพรวา หอมชืน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงชุติมา ราตรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายพสธร กลินเทียน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ สงค์สุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงปภัสสร จำรัสลาภ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำเขาน้อย วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายธงชัย ทองสร้อย

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำเขาน้อย วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายนิรวิทธ์ ชูชมกลิน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำเขาน้อย วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายกนกโชติ ชัยณรงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงกฤตพร เชือชาย

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายชุติพนธ์ ยิมแย้ม

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายธนพล ศรีเอียม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงนำหวาน วัชโรทัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงพิชญาวีร์ วงศ์เรือง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายพีรพันธ์ สีนวลหล้า

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ กนต์รพี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงศิริภาภรณ์ ตุ้มเหล็ก
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงสุวภัทร จอมคำสิงห์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ดีคาร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงขวัญชนก บูชาบุญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงจุฑารัศมิ

์

เคนนิคม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายชัยวัฒน์ จันทวงค์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ กลินลูกอิน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายวรายุส หมืนประภา

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงสุฑาสินี ประจำเกาะ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงเชาวลีย์ สิริจิรพงศ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายกรวิชญ์ แย้มกลิน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายกิตติพงศ์ ชมอินทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงยศสินี กลีบสุวรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายสุภวิทย์ สิบธง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๔๑
นายวีรภัทร แก้วกัลป

๐๔/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๔๒

นางสาวสุปราณี พฤทธิพงศ์พันธุ์
๐๕/๑๐/๒๕๓๕

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กชายอรรถพล วังทอง

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๔๔
นางสาวกรวิภา จันทร์ปรุง

๒๕/๐๙/๒๕๓๑

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๔๕
นายกฤษดา ศรีมัจฉา

๐๒/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๔๖

นายก้องนที สมประสงค์
๐๕/๑๐/๒๕๓๗

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๔๗

นายจีรพันธ์ เกิดมงคล

๑๕/๑๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๔๘
นางสาวฐิติมา เภริณทวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๔๙
นายณัฐพงศ์ ศรีมัจฉา

๐๑/๐๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๖ / ๑๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๕๕๐
นายณัฐยา พราหมน้อย

๒๐/๑๐/๒๕๔๐
กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๕๑

นางสาวธวัลหทัย ภักดีเมฆานนท์
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๕๒
นางสาวนำฝน มณฑาทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๐
กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๕๓

นายปฏิภาณ ประกอบปราณ
๐๓/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๕๔

นายประทีป เทียบทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๕๕

นางสาวรสสุคนธ์ สะระชนะ
๑๗/๐๗/๒๕๓๔

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๕๖
นางสาวศิริพร สุขกลิน

่

๑๒/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๕๗

นายศิริวัฒน์ งามคง
๑๗/๐๔/๒๕๓๘

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๕๘

นางสาวสุนันฑา ทองหล่อ
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๕๙
นายอรรถพล จันทร์เดช

๐๓/๐๑/๒๕๔๐
กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๖๐
นายอัมพร โพธิปาน

์

๐๐/๐๐/๕๔๓ กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๖๑

นายเจตน์ ศรีมัจฉา
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เต็มเปยม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายกรวิชญ์ เต็มพร้อม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงกษมา ใจดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงกิตติมา ทองเสม
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงจิรประภา อรุณคีรีวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายจิรวัฒน์ จินตนา

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงจีรนันท์ งามคง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายชญานนท์ พลอยบุตร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงฐิดาพร ร่อนแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์ ศรีสุขไสย

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงณิชนันทน์ พะโยม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายธนพล จันทร์สุภา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงธนัชพร โคกชู
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงธันยพร คชรัตน์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงนภัค เชือจีน

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๗๗

เด็กชายนภัสรพี ชัยพันธ์วิริยาพร
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงบุหลัน เทียงแน่

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงปทิตตา พรหมสกุล

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายปยุต หัสมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายพงศธร พึงพันธ์

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๘๒

เด็กชายพันธวัช จันทรแดง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา มันคง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงภัคจิรา ชมอินทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๗ / ๑๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กหญิงรัตติยา นาคบุรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงวรัมพร โคมแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายศินนทวัฒน์ เชิญทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงศิริธรณ์ เพชรเมือง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายศุภชัย มันคง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงสุภัสสรา รุ่งสว่าง

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงหยาดทิพย์ สุวรรณรักษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายอาณัติ จันทร์สุภา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๙๓

เด็กชายอุดมศิลป พรมแหล่ม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายเทวา รืนเกษม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายเปรมศักดิ

์

ปานณรงค์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงเอกบุตรี ยับอารี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงเอเชีย ม่วงงาม
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงแพรวา เหมาะศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงกรกนก พิงแพ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายกฤษณพงศ์ สุวรรณหงส์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายกฤษดา แสงทับ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายกษิดิเดช

์

แสงสินธุ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายคงเดช มีอินถา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงชญานิศ สืบสาย

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายชิษณุชา หยิบจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงฐาณิกาญจน์ กาญจนะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงณหฤทัย ดวงแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงณัชชา สมประสงค์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงถิรณิชา สังข์เพิม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงทิพย์นันท์ ศรีสุวรรณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายทิวากร คล้ายนัทที

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายธนภัทร พันธุ์ขะวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงธมนวรรณ กาละสังข์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงธวัลพร แดงกระจ่าง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงธัญรัตน์ กุลานุวัตร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงธีรดา ดีสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงนฤมล กลมเลือม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงนฤมล คงปน

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายปฏิพล รืนเกษม

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๘ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายปวริศ รอดสัมฤทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงปวริศา พึงผล

่

๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงพรรพษา ชมเชย

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายพัชรพล จันกัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กชายพันฐกานต์ ปลอดโปร่ง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงพิมพิศา เณรวงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงภัทรวดี สิทธิวัฒน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายภาณุวิชญ์ ไหม่ทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายยุวชน ยิงเกียรติกุล

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงรมณ พงค์พม่า

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงวรัชญ์ศร ครุฑไชยันต์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงวรัญญา เพ็ชร์มณี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กชายวีรพล วงศา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงสิรินทิพย์ โพธิศรี

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงสุดาวัลย์ ไพรวัลย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงหทัยชนก กิจกระจ่าง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กชายอภิชัย ทองแสง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายอภินันท์ สังข์สุวรรณ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงอรตรีญา สุนทโรวิก

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงอรปรียา ภูอาบอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายเทพธวัช มัสยามาศ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กชายเปรมศักดิ

์

วงค์มงคล
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงเรณุมาศ สุวรรณหงส์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงปยะฉัตร์ แสนโคตร ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ่าวยาง วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ลาโพธิ

์

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่าวยาง วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุขสวัสดิ

์

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่าวยาง วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ วัชรประภาวดี

๒๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ่าวยาง วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงไพลิน ชมอินทร์
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่าวยาง วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กชายจักริน ศรีลุน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงจีรนันท์ ต่ายสุวรรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงฐาปนิ เนียมน้อย

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายทรงเกียรติ คงกลำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายทีปกร เต่าทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนเลิศ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ กรองบุญมา

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๙ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๖๕๕

เด็กชายวีรเทพ ดิเจริญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงกมลชนก ชะเอมแฉ่ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายกฤษดา มีอิม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงญาดานันท์ แซ่ตัง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงภัณฑิรา พิมพิทักษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายอันดา รืนเกษม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายชลเพชร คูณสวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายณัฐพล ฉิมแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายดำรงศักดิ

์

อยู่ดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายธิรชาติ คล้ายกระแสร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายภาคีนัย มีแฟง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายมนตรี โชคอำนวย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายวชิรวิชญ์ คล้ายเกิด
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เอืยมเอือ

้ ้

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายอาทร ระวีรัฐยา

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันทร์แสง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายกชกร อ่วมนิม

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายทรงเกียรติ แซ่ลี

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงศิรภัสสร พรมจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายคุณากร เขียวหนู
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๗๕

นายปฏิมากรณ์ จินโต
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงปยวรรณ กิติยศ

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายภูริทัต ลำดับวงศ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ศรีสม
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงอโณทัย ลิมศรี

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๘๐
นางสาวอัยรินทร์ เกลือคำ

้

๐๖/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายคณิสสร เอียมสมบูรณ์

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงวรรณวิษา อยู่คง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กชายศรายุทธ หญีดปอม
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายศุภกฤต สุขวงษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงศุภานัน กล้าแข็ง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กล้าแข็ง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงสมัชญา อรภักดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายญาณวรุตม์ กันภัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายธนาธิป เรืองพันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๐ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงประภาสิริ เติมโพก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กหญิงพรพรรณ ผลไม้
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงภัทราภรรณ เรืองพันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ กำบัง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กหญิงมุกดา เทียมพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กชายรชต พูลผล
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายวุฒิภัทร สุขวงษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงศศิวรรณ ศรีเพชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๙๘

เด็กชายศิลปากร กลัญชัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงอภิสรา เรือนจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงกนกลักษณ์ อ้นทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาผักขวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร สมทรง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาผักขวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงกาญจนาพร กระต่ายเทศ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาผักขวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงจงรักษ์ พามา

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาผักขวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา เจือจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาผักขวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงชลชนก เขาแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาผักขวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายณัฐพล โคกชู

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาผักขวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายดุลย์รัตน์ ศักดา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาผักขวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายพัทธดนย์ ชัยศิริ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาผักขวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงอริสรา ร่วมดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาผักขวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายชวนากร ใจบุญธรรม

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาผักขวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงอริสา ร่วมดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาผักขวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายกรวิชญ์ สลักคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กลมกล่อม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กชายณัฐพล ร่อนแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กชายดนุสรณ์ เกาะแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงธนพร ประจำเมือง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายธีมากร คำทูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายพงศภัท พหุโล
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กชายพีรวัส ศรีหฤทัย

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายภัทรมน วงค์ชัยภูมิ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ เจียงวิเสริฐ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายวายุ เกิดยินดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงกมลวรรณ อำนาจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แซ่เล้า
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๑ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงทิพย์ภวรรณ สุขผล

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงภาสินี เหรียญทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีเมือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายกนก เนืองนุสนธิ

่ ์

๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ยิกุสังข์
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายกฤติกานต์ พรามน้อย ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายกฤษดา สังข์ทอง

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงกัณฐิกา แสงทอง ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงกันธิชา รามจุล
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงขวัญจิรา เรือนจันทร์

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายจักรกฤษ พุดทัดศรี ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงจินดาหลา เซลทองหลาง
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ สมศรี
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงชฎามาศ หมืนไชยวงค์

่

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงชนาภัทร วงษ์กลม

๑๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายชยานันต์ เพ็ญวันศุกร์

๒๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายชวัลวิทย์ เรืองพันธ์
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงชัญญานุช เจริญลักษณ์

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายชิษณุพงศ์ ลิมพิพัฒนกุล

้

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงชีวาพร ฐิตะฐาน
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงชุตินันท์ จันทวงค์
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงฐานิดา อำนวยพร

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงฐาปนี แสงทับ

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีซังส้ม
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปลอดโปร่ง
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา พงศ์พานิช

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงณัฏฐา สุดใจ

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ปูปาน
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายณัฐชนน บุษสาย
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงณัฐนรี คงทัพ

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงณัฐพร ทูลไชย ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายณัฐพล อยู่ร่ม
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายณัฐภัทร เกตุแก้ว ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงณัฐภูมิ วงศา

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงณัฐริกา นุกูลกิจ ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๒ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายธนกฤต เพชรประดับ

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ พรมแก้ว ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายธีรวุฒิ ยีภู่

่

๑๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายธีรเทพ บวบเมือง
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ แก้วทิม
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายนราวิชญ์ ปนทอง
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงนัชชา คล้ายสุโข

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงนัชญา ทองศิริ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงนัฐฑิตา พุ่มนวล ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงนาถศิตา ฐิติกรทับทอง ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายนิรัตติศัย สมานพงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงนิศากร สายคง
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายปทิต สินวิบูลย์สุข
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงปภัสรา บุญกาญจน์

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงประสิตา ทัยพิทักษ์

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงปริมนภา เชือวงค์

้

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๗๖

เด็กชายปญญพนต์ ไหมทอง ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายปณณฑัต บุญเกียรติ ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงปานชนก ทองขวัญ

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงปาลิดา แดงรัตน์
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงพรนภัส ยับอารี

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงพัชรดามล พรหมลาศ

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก หนูน้อย

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงพิมพ์มาลา สุขเกษม
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายภูเบศ ชูชมกลิน

่

๒๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กชายวชิรวิทย์ พ่วงพูน

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายวชิรวิทย์ เลาห์ประเสริฐ

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายวรพล จันทรวัฒนกิจ
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๘๘

เด็กหญิงวรัญญา แหลมทอง
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงวริศรา หัวนาค

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงวลัยพร โตจัน

่

๑๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงวารุณี แจ่มจันทร์
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงศศิพิมพ์ ทองเจียม
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายศิรวิทย์ ทุมเพชร

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงศิวพร กาญจนรัตน์

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๓ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายศุภกร รอดนิกร
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมประเสริฐ

้

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงอภิสรา แขวงแก้ว

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายอรรธพล สุขสอาด ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงอัญชิสา เส็งเจริญ
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายเจนณรงค์ เผือกผ่อง

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงเพ็ญอรัญ ศรีชัย

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายชญานนท์ พิมพิทักษ์

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงณัฐพร ชุ่มโพธิ

์

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ โภชนาสิทธิ

์

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงนันทนา อุณหะนันทน์

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงนันท์นภัส คงศรี

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายปรมัตถ์ พฤศชนะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงปวีณ์สุดา อุทัยธรรม

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายพัชรภูชิสส์ ทองอร่าม

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงพัชริดา คงทัพ

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ณภัส จันทร์วงค์ ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายภูชิต ปญญา

๒๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายวรัช อุ่นใจ

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายสรวิชญ์ ไพรพนัส
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงอรัญญา พนารัตนะโสภณ ๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงกิตติยา มิยะพันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงขวัญธิดา ยาดำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงชณิตา ธรรมเนียม
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงชนมน ปฐมพงศานนท์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงชนิกานต์ ทองบุญเรือง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงญาณสิริ รัตนกูล

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงฐิติยาภา กรุดนาค
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงณัชชา วงศ์จิรรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงณัฏณิชา ไชยแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงณัฐณิชา พรมแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงณัฐภัค แน่งน้อย
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงณิชากานต์ ร่มเย็น

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายติณณภพ สอนสัง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๔ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายทัณฑธร อินไหม

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายธนภัทร โคตรชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวไสว

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีจิตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงธีราภรณ์ บัวไสว.

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ แขวงรส

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายนฤเบศร์ โสวรรณะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงนวนันท์ นาคใหญ่
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงนันท์นภัส แพใหญ่
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงนิลาวรรณ ปรุโปร่ง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงบัณฑิตา พุ่มศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายบารมี งามหนองอ้อ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงบุญญานี แก้วสว่าง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงปญญพร รืนเริง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายปณชณัชญ์ ประภากรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงปยดา สุขสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงปุณยาพร อย่างสง่า
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายพชรพล น้อยเนตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงพนิดา ชะอ้อนครุฑ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงพรทิพย์ โฉมแผลง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงพรธิตา พยอมยูร

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงพรพิมล ถนอมพันธ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงพรไพลิน พรมแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงพัชรพร รัตนะแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายพัทราวิชญ์ ลิมศิริ

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงพิมปพัช กลีบสุวรรณ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายพีรธัช จำปศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายภาณุพงศ์ ฟูเฟอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงภูนวภัทร คชสินธุ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงรสิการ์ พ่วงพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายรัชชานนท์ ชมอินทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายวัชรพล ลัดลอด
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายวีรภัทร ช่วยชืน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายวีรภัทร อารักษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงศศิธร กรรมาชีพ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คงแท่น

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงสัตตบงกช วงศา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงสิรีธร ทองสุข

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา คงรอด
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงสุพาณี ศรีลินจี

้ ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงสุภมาส นพประพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงสุภัทรธา ชุมนุม

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์ พรหมเกิด

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงสุวลี เปลียนเปรม

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงอรัญญาณี ทองแย้ม

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงอริศรา ศรีสง่า

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงอัจฉรา ทับซ้อน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงอัญชิสา เพชรน้อย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงอาริยา ทองสุข

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงอารียา ยาดำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายเจษฏากร จำปาจิตร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงเนติรัตน์ สมัยชูเกียรติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ พูลสวน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายเมทา

อดุลย์อารยะรังษี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายเอืออังกูร

้

เกตุสำอางค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายโสภณ น้อยแท้
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงปริศนา อาวาศ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทะดวง

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กชายพุฒินันท์ ทองขาว
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงภุมรินทร์ ช่วงเปย
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายรชานนท์ เลิศแล้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายรณภูมิ เกิดพันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา แสนสุวรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงวรัญญา อาจมูลตรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงวริศรา จันทิตย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายวิศรุต เรืองพันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายวีระเทพ เขียวเพกา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงศดานันท์ ใจภักดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงศิริยากร กล่อมจิตต์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงสุดาภัทร เอียมสำอาง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๖ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงอลิสา น้อยแท้

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงชลธิชา พุดวิเศษ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงกรกนก คชชา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทาสีคำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงชนิสรา รัตนะแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงชลิดา เชิดชม

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงนริสรา คำแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายพศิน เพชรนิล

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายพีรณัฐ หอมแม้น

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงภัทรธิดา เข็มทอง

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายวโรตม์ หวังดีกลาง

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงเกณิกา ปลอดโปร่ง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ มุ่งหมาย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายกฤชพล จันทร์หอม

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ มีสวัสดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายฐนกร บุษมงคล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา มะผล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายณัฐพล หวังดีกลาง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายธนกร เชิดชม

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงปาลิดา หลอดจันทึก
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายปยะวัฒน์ วงศ์ษาวรานนท์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงพนิตสุภา ชุมทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงภัทรธิดา ชนะภัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงวรินยุพา ทองสนิท
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ทองลอย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายวีรสิทธิ

์

เผือกผุด
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายศิรวิทย์ จีบเจือ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ การะชัด
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กหญิงสุชัญญา เพชรทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายหรรษา จันทร์แก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงจิดาภา กำบัง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายจิรทีปต์ มีมังคัง

่ ่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงชญาดา เพชรไชย
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงณัฐชา พ้นภัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายณัฐพล สุขประเสริฐ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายธนภัทร เพชรนิล
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ คิมเข้ม

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงธัญธร โชคสมงาม

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายนิธิกร แย้มพวง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายพรหมสิริ จะมะรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายพัทธดนย์ สายโพธิทอง

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายพันธ์ทวิทย จันทร์อักษร

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แจ่มจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายพีระพงศ์ พร้อมประดิษฐ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงวณัฐศรา เจิมแปน

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงวนัสนันท์ ขาวสอาด

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงวนัสนันท์ นาเมือง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายวัชรพงษ์ เปยรักใคร่
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายวัณณุวรรธน์ หนูดำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายศดานนท์ นงนุช

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงศลาสิณี แก้วกรูด

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กชายสมัชณ์ สมคะเณย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายสหเกียรติ

์

กาญจนรัตน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายสิทธิโชค เหง่าคีรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๕๔

นายทรงเกียรติ คงดำรักษ์ ๓/๖/๒๕๓๙ กศน.อำเภอบางสะพานน้อย ดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๕๕

นางสาวสุนัฐฑา สงวนนาม
๒๖/๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบางสะพานน้อย ดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๕๖
นายรุ่งฤทธิ

์

ทิพย์ปญจะ
๒๑/๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบางสะพานน้อย ดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๕๗
นางสิรีธร เอมโอด ๓/๕/๒๕๒๙ กศน.อำเภอบางสะพานน้อย ดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๕๘
นางสาวหวานยีหวา

่

คำทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางสะพานน้อย ดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๕๙

เด็กชายภัทรดนัย เศษสรวย ๑/๓/๒๕๔๖ กศน.อำเภอบางสะพานน้อย ดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๖๐
นางสาวกิจจา สถิต

๓๑/๑/๒๕๔๓
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย ดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๖๑
นายรัชนนท์ สีมาก

๒๙/๓/๒๕๓๕
กศน.อำเภอบางสะพานน้อย ดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๖๒

นายพรเทพ ฟกทอง
๒๑/๙/๒๕๓๕

กศน.อำเภอบางสะพานน้อย ดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงกัณฐิกา แซ่ไหล
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งไทร วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

เย็นทรวง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไทร วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงวาทินันท์ อุ่นแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งไทร วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงกรกนก ปาลกวงษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายจิรพัชร ภิญโญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงจุฑามาศ มีลาภ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายณัฐกิตต์ เมืองโคตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๘ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายธนภัทร จินตนายงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงธีราพร จันทร์ดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงปยะวัล ไพบูลย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายพงศ์ศิริ ยังยืน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายพลกฤษณ์ เพ็งจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กชายภูวนาท สามี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงรุ่งรัตนา เดชหุน

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงลักษิกา เนตรน้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กชายวัชรินทร์ เหรียญไพโรจน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๗๙ เด็กหญิงสุมิตรานนทร์
ยิมละไม

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โพธิทอง

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงอรัญญา อ่วมพิน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงอามีน่า จิตรประทักษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงบุษราคัม ศรีคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงปาริชาติ ธรรมเนียม

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงพัชราภา กลันเสนาะ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เถาเครือมาศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงวาสนา บึงล้อม

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายวีรพงศ์ นิลเพชร

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงสุชาดา ประกอบปราณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายธีรธัช ร้อยแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงปนัดดา ภูลายยาว

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายพูนลาภ สายสกล

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายธนกร เถาเครือมาศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๙๔

นายธนพัต เม่นน้อย

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงการเกตุ เกตุย้อย

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงณัฐกฤตา ขุนนางจ่า

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สันนัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กชายตะวัน แดงโชติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายธนวัฒน์ สืบพันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายธัชชัย กรส่งแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายภานุวัฒน์ กลินอุบล

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงวรรณฤดี ก้อนแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายวิศรุต เขียวน้อย

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายอาทิตย์ อรแพทย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๙ / ๑๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายไววิทย์ พุ่มจำปา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายภูวดล แสงเดช

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายกฤษณะ สมจิตร

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายกิตติกร นุชนุ่ม

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

จันทร์เงิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงธิติมา เต็มดวง

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายนพดล งามเอก

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายปารเมศ จงใจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายพงศ์เจริญ จงเจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๑๔
นางสาววันวิสาข์ เพชรทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงศรินญา อุ่นอินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงศิริภรณ์ บวบหอม
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงสิริมา รักษาพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงสุพิชญา คำวาสี

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายสุรารักษ์ คงเรือง

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายอัศดาวุฒิ เกิดพันธ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายธนัชพงศ์ โคตรชัย
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดห้วยสัก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงวัลพา พรมเกตุ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดห้วยสัก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงอทิตยา ยาดำ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดห้วยสัก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงณัฐกมล ชะนะสุข
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดห้วยสัก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงปาริชาติ คลังทรัพย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดห้วยสัก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายสหโชติ มณีวัตร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดห้วยสัก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายอามิวซอ พม่า

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดห้วยสัก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายเหมียวซาน

่

พม่า
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดห้วยสัก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผาโท

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดห้วยสัก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายคมน์กวี โชติพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดห้วยสัก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายจักรีภพ เรืองศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดห้วยสัก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงนัฐฐา กลมเกลียง

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดห้วยสัก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรประพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดห้วยสัก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงริษฎา ยังดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดห้วยสัก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายอัฐฎาวุติ ปตเมฆ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดห้วยสัก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายอุดมศักดิ

์

อารีย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดห้วยสัก  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ บัวทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงพรไพลิน นาคชำนาญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงวลิตา อ่อนไหว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๐ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงอนัชฌา คำพราว

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กหญิงณัฐชา ทองมี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงนันทพร เอียมสำอางค์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงมนัญชยา คุ้มชะนุต
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงสมัชญา ศรีอุทัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงสุทธิดา ทรศัพย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงเกตุวรินทร์ หอมกลิน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายณัฎฐา นาคคลำ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายธนาวัฒน์ ไก่ทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนไหว

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายสิทธิพล จีนกอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงอนัญญา สีแหง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงอิศราพร งามศัพท์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงเกวลิน เทศแย้ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงนฤมล ช่วยสุคนธ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ สายรัตน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายพนธกร จูสี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงจรรยพร ธรรมรงค์แสง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงชฎาภาพร ฟุงเฟอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ ทรศัพย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายยสินทร ทองสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงรวิสรา แย้มเปลียน

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายสว่างพงษ์ พรมน้อย

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กชายเอราวัณ จวนสว่าง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กองแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงกานต์มณี ทองแผ่น

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงกิตติวรรณ สุวรรณรัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายกิติพัฒน์ เทียงธรรม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายจักรวาล เปล่งปลัง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงจันทิวา ลิบลับ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงจิราวรรณ พวงเพชร

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุดยอด
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ เกียรติทัศน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายชัยวัฒน์ นวลผ่อง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงญาณิศา อนันต์เศรษฐศิริ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๑ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เครือแตง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สิงห์เล็ก
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงณภัทร ศิริเทศ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา พรรสิรภัทร
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายปวริศ อัสแสง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายพัฒนพงษ์ นาน้อย

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงภัชนา มานะศิลป

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุขสำราญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กชายรัชชานนท์ กรแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายวชิรวิทย์ อยู่ศิริ

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงวรยา สายคง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงวรรณิดา ริดกว้าง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงวันวิสา หัตถกอง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงศรันย์พร ยอดลำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายสรนันท์ เสียงใหญ่

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงสุชัญญา ยงไพศาล

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงสุภัสสรา ด้วงขำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงเกวลิน ปภาวัฒน์วสุ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงเปรมสิตา ใสสาคร

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงเรืองรอง ไกรศิริ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงกานต์สิรี พุ่มบาน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ รัศมี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายพัชรพล นาคบาตร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงภัทราวดี ประคำทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงฤทัยกานต์ ประชุมวัตร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายอรุณ ผิวนิม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงอินทร์ทิรา รัศมี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายฐิตินันท์ เทศแย้ม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ภัควันต์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายณัฏฐพล แดงโชติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงดวงพร เตียแจ้

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กชายธีรพล เกาะเกตุ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายนิธิศ คงอภิรักษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สินชัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงปณาลี ขวัญช่วย

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๒ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายปรัชญา หินราชา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงพรรณวศา แซ่ลี

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กลินมาลี

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายพีระพัฒน์ เจตสดุ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายภานุพงศ์ คล้ายสังข์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายศุภนิชญ์ แสงลด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายสิทธิพล ฉายศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายสุทธิภัทร แผนคงนาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายเขมรินทร์ เข็มทิศ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายเฉลิมพล จามจุรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายกิตติพร ไกรเนตร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงกุลสินี ศรีทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายจิรกฤต สุวรรณะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายทนพล ขอเจียม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายธรรมนูญ มาลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงธิติสุดา แพใหญ่
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายนราธร ประสงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงภัทรภร เหล็กไหล
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงศศิธร เนตรแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายศิริวัฒน์ ชูชีพ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงอมลรดา คุ้มตลอด
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายเกียรติภูมิ เกาะเกตุ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงบัณฑิตา อิมใจ

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายปรเมศ วัดโลก
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายจักรินทร์ สุขเกษม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงชลธิชา ชูแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายฐิติพงค์ เขียวสังข์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายณัชพล สุริมี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายณัชพล เกลียงกลึง

้

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายตรัยคุณ กล่อมจิตร
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายธนภัทร สองเมือง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงธนัตดา นกเกิด
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายธนาวุฒิ ฟกเขียว
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายธนิสรณ์ สายสุวรรณ์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายประดิพัทธ์ กลินเมือง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๓ / ๑๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงปุณยนุช กลินเมือง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายภคพล อ่อนมันคง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายวรภาส ศรีประเสริฐ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายวรโชติ ชูแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงวิราวรรณ เทียงธรรม

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายศิลสิทธิ

์

แก้วกุย
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงสุนันทา แจ่มสว่าง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงอำพร สร้อยดอกไม้
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

วัฒนากร
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายจิรภัทร์ ดีมงคล
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายจิรวัฒน์ คูเพ่งซัว
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงปทมาพร ช้อนแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงคณภร งามประเสริฐ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายทักษ์ดนัย เกาะเกตุ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายนราธร แย้มเปลียน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงพัชราพร โพธิงาม

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงวิมพ์วิภา ม้วนอำ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงศิริวรรณ เกาะเกตุ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงอริสรา เกาะเกตุ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงเหมือนฝน บุญปก
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงกมลชนก คีรีนิล
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงกุลนันทน์ แหย้มเปลียน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายณัฐพล โกจิว

๋

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงปาลิตา ประสานวรรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงพิมพกานต์ โรจน์ทนงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายวรเมธ ขุนสุข

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงอมลวรรณ วาดวงสี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงญาณภา บูรณะโถ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายญาณวรุตม์ เนียมรอด
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายณัฐภูมิ เกิดพร้อม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายธนภัทร เกิดพร้อม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายธนภูมิ เดชเพชร
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงธีรกานต์ ยิมใย

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงนรรฐพร แก้วแจ่มใส
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายนาวา แซ่เล้า
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๔ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงปนัดดา ม่วงทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ชืนโม

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายสิริวุฒิ โพธิทอง

์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงสุระวดี เลือดแดง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงอักษิพร จารุวรรณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายกนกธรรม สนธิ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายกิตติธัช โพธิทอง

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีเพชร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงญานิศา สระสำราญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงนันทสร นิลดำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงปริยาภัทร บ่อน้อย

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พลายเผือก
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงวรัญญา โพธิทอง

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายวรากร พุ่มโลก
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงวราทิตา จันทร์สุโข
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงสมัชญา จันทร์ทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงสิรภัทร สอนสมนึก
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงเบญญาภา ล้อมวงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กชายสิทธิชัย ผลไพศาลศักดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงอัญศิกานต์ ยิมภากรณ์

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงฟารุ่ง สายัณห์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายรัตนชัย เตียทอง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายวโรดม ล้อมวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๐๓

นายเตชภณ มินา
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสงสาด

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๐๕
นางสาวปวีณา จามจุรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๐๖
นางสาวปาริชาติ กองคำสุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๐๗

นางสาวปนชนก หวานสนิท
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๐๘

นางสาววาสิณี อิงอ้น
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๐๙
นางสาวสุดารัตน์ คีรีศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๑๐
นางสาวอนันดา คำพราว

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๑๑

นางสาวอรอุมา คณาศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๑๒

นางสาวรัตติกาล เกิดพร้อม
๐๑/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา พ่วงโฉม
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงจันจิรา พ่วงโฉม
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๕ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายจิณณวัตร ธงเพ็ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายชาญชัย เปรมปรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายชิติพัทธ์ ล้อมวงศ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงญาณภา สาหร่าย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงดาราวดี เกิดสุข
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงธนพร แสนอุบล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายมนูศักดิ

์

สิงหศร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงลลนา โพธิจินดา

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงวนิดา เรกระโทก
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายศรณรงค์ เนียมแผน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ลือฤทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงสาธิดา พลายขำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงสุทธิดา วงษ์เสนา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงสุภัชชา เกิดวิชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ วงษ์สุวรรณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงใบหยก ร่วมชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายชาญชัย อิมทัว

่ ่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เนียมศิริ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ร่วมชาติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายทินภัทร หว่างกลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงพศิกา พ่วงสะอาด
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงยอดขวัญ แตงเจริญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงสุนิษา จันทร์สรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงสุพิชญา เชือปรางค์

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายอธิป อันอยู่

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๔๐
เด็กชายอธิวัฒน์ ทรัพย์เอียม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงเพชรไพริน ไม้แหลม
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงแพรพลอย ขนเม่น

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงธนพร สัตย์ซือ

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงนิศากร เรียบร้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายประภัสร์ ร่วมชาติ
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ ชัยปลืม

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงกมลชนก ทองแผ่น
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายกิตตินันท์ แย้มมา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยิมใย

้

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๖ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงชวรีย์ พลูสวัสดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงธัญชนิต คงมัน

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงธีรกานต์ เพชรประดับ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงราตรี หอมกลิน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงวรรณภา หุ่นงาม
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายอัษฎาวุธ ทับพุ่ม
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ม่วงกำพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายจตุรภัทร หนูน้อย
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงจิราภา อ่วมอิม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายชนกันต์ อินทร์บำรุง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงชุดาภา ชินอักษร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงณัฐวรา พุ่มแจ้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายธีรภัทร หลวงฤทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงภาวิณี สิโนทก
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๖๔
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

สองเมือง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายวชิรวิทย์ สีวัง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงศศิประภา หุ่นงาม
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายสุริยัณ เจียมดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงขวัญฤดี กรัดศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ชูกลิน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงธนัญญา เกตุงาม
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายธรรมนูญ จันทร์ชูกลิน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายธวัชชัย วรรณพฤกษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ดีพุ่ม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงศิรภัสสร ศักดิแสง

์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงศุภสุตา เลือดแดง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงสรินทิพย์ พรมสะอาด
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายเกษมศักดิ

์

เสือเหลือง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีวัง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายชัชวาล บุญถนอม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองสุข

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงกมลชนก ยวงจอหอ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เขียวหวาน
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงจิราพัชร เขียวหวาน
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงชนาพร ศรีรอบรู้
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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ปข ๒๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายชวกร ทรศัพย์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายณัฐพล อุ่นอบ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงทัตพิชา สนธิ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายธนกฤต นำสมบูรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงพรลภัส คล้ายทอง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงรุ่งนภา คล้ายทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงวริษา ใจดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงสศิมา บัวทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายอัครชัย มีจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายอิทธิชัย อ่อนไหว
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงเจนจิรา ปานศิลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แพใหญ่
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงจุฑามาศ เขียดทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายชยพล ชาญสมุทรสกุล
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายชุติภาส เครือแตง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงชโลทร แพใหญ่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กชายทัตพงศ์ อ่อนไหว
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายธิติวุฒิ รวดเร็ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๐๓
เด็กชายพิพัฒน์ แพใหญ่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายศราวุฒิ บุญประเสริฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กชายสหรัฐ โฮเต็ม
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงสิตาพร แช่มช้อย

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สมโสภา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

เกาะเกตุ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงกนิษฐา สนธิ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายคมชาญ เขียวหวาน

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงชนินาถ หอมสนิท
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ หุ่นเก่า
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ อ่อนไหว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายธนวิชญ์ อรรณพรัตน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายปยวัฒน์ ปนแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ ชาญสมุทรสกุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายสตภัทร ภักตร์ขำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายกรวิชญ์ ชานาตา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายชญานนท์ รอดเพชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  
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ปข ๒๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กชายชัยวัฒน์ เพชรอยู่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ศรีเมฆ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายธนกร จันทร์ชูกลิน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงธนพร เพชรประดับ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายธีรภัทร เพชรประดับ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงปนัดดา หอมกลิน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายพงษ์ชิต เพ็ชรประดับ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายพัสกร หอมสนิท

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายพีรภัทร ตุ้มตาเต็ง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงศิรินภา อินทร์บำรุง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงสุภาวดี เกตุงาม

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ นนท์ศิริ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงอรปรียา พวงใหญ่
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายกฤตเมธ จันทร์ชูกลิน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายฐาปกร เพชรประดับ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายณัฐพล นิลดำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายธนภูมิ เพชรประดับ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๓๗
เด็กหญิงศิระประภา ยิมใย

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๓๘
เด็กหญิงเพชรไพฑูรย์ ทองสุข

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงนฤมล วันเพ็ญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงประภัส สาคร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงลลิตา มีจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงจันทิมา ทับแพ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายชัยธวัติ ทับแพ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงนภสร ลักยิม

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายนภัสรพี บัวแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายบุษกร สมมิตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงปทมวรรณ หลีพันธุ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายพรชัย กลางแม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายภาณุ ทับแพ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายภิรมย์ ลิบลับ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายวิศรุต เพชรอยู่
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายสุรเชษ ทรายละเอียด
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายหรรษธร นาคเทศ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เกลียงกลม

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๙ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายกิจจา ทองสิน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายจิรพัฒน์ พงศ์เพ็ชร
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายชญานนท์ เรณูแย้ม
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายธนรัตน์ ทักษิณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงธันย์ชนก กลินหอม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๖๐

เด็กชายพิภพ มานพ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงภัทรภร สาหร่าย
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงอาทิตยา เสนาพิทักษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ เยือใย

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายสิริโรชน์ เรืองสว่าง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๖๕

นายจามร เพิมพูล

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๑๓๖๖
เด็กหญิงจันทร์พรรษา

ช้างนำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายธนภัทร หอมกลิน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงพิมพิกา ทองย้อย
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายศรัณย์ สาหร่าย
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงศิรินภา พงษ์เพ็ชร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายสิปปกร นิลประดับ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงสิริกาญจน์ พงศ์เพ็ชร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงสุทธินันท์ เรืองสว่าง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงนันทกา พงษ์เพ็ชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงอดาวรรณ ยิมใหญ่

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงกัญจนพร กลำทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๗๗
เด็กหญิงกัญญาภัทร โตเต็ม

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงณัชชา จันทร์ลอย
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายถิรวัฒน์ บุญเกิด
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงธัญชนก บุญเกิด

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงปรียา น่วมนามดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงผกากรอง จันทร์เกา
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญกล้า
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงวัชรินทร์ ทองมา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงศรีรัตน์ ตะพดทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายศุภโชค ประสบเนตร์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญประเสริฐ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายสุกฤต อังคุตรานนท์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายสุรทิน บัวล้อม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๐ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงอคัมย์สิริ จารุวรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายอัครชัย เจริญสุข
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงจิราพร จันทภา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

มีจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายชัยวัฒน์ รัตนบันดาล
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงฐิตินันท์ วันอยู่
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงฑิตยา สุทธา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี สิงห์เล็ก
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ชังวัน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายธีรภัทร อัษฎาทศมงกุฏ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงบุญเรศ พลีไพล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กชายปภังกร เลิศอนันต์ปรีชา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงประภัสสร ศิริพิบูลย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงผกามาส จินดารัตน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงพรรณภัทร ชูพร

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงพิณนภา มาตปญญา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เกตุแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายมณฑวรรษ แซ่ดัน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายวรากรณ์ เพชรใส

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กชายศุภโชค เรืองศิริ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงสุพรรษา แซ่ดัน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เพชรใส
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงสุวภีร์ พงษ์เสนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายอดิเทพ โพธิทอง

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงอัญชิสา ทองย้อย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงอาทิมา วอนยิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงเพชรลัดดา แซ่พู
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายคณาธิป กุลเมืองโดน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายธีรสิฏฐ์ มีศักดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงภัทรธิดา สังข์ทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงศิริอำพร กลำทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงสุธิชา โตเต็ม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงจารวี การุณลักษ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายจิรายุทธ เทียงธรรม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงณัฐชยา บุญศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๑ / ๑๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงธนารักษ์ มีมาก
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๒๖

นางสาวธัญชนก นิลประดับ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายนพรุจ นิลประพฤติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงปาณิสรา ศิริพิบูลย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายพรมนัส ผ่องแผ้ว
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงพัชรีพร จันทร์สุก
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงสุภนิดา ชูเชิด

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงอภิชญา คงกลัด

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายณัฐพล แสงชุ่ม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงสิริภัททรา แปนน้อย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ตันประเสริฐ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายอชิตะ กุลเมืองโดน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๓๗
เด็กหญิงกนกกาญจน์ สุขสม

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายกรณิศ คงยาง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงฐิติภา ขุนวิชัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงภคพร สุริยะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงวราพร นาคขำพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา บุญมา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ช่อพยอม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงเกวลี เผือนพงษ์

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายชินภัทร เคหะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงนำเพชร สนธิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงพรทิพย์ แสงสุวรรณ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงจันทิรา กลัดแสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สายบุตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงกิตติพร หนูน้อย

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายฐานวัฒน์ ภูบดีพีระวัฒน์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายฐิติพันธุ์ แสงหว้า
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายปราบ เหลือน้อย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายพันธกานต์ แก้วมะณี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงวรพรรณ บัวจีน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงสิริวิมล เฮงใหญ่
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๕๗
เด็กหญิงสุภัทรชรินทร์

จันทโค
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงกมลฉัตร แสงหิรัญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงชลธิชา ประเสริฐชัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๒ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กชายณัฐภูมิ หุ่นงาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายดรัณภพ จันทร์อุทัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายธนากร ชูกลิน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงธิติพร บุญประเสริฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงบุษศลิน เมืองเดช
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงพนิตนันท์ ชัยรูป
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายวัชชิระ มีพรบูชา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๖๗
เด็กชายเกียรติกำพล สาขันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายกรภัทร์ คงเพชร
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายณัฐภัทร ลาภร
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงธิติมา เมืองโคตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงบุญญิสา พรามทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา คำชืน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงจารวี ไกรเนตร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายชนิตพล จำศีล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายปยะ เจริญผล
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายมนตรี แก้วมะณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายรุ่งเพชร แซ่ดัน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายวรพงศ์ จันทร์เกา
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๘๐

เด็กหญิงสุพิชญา สนุกใจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงเยาวเรศ โฉมฉาย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายกฤษฎา บุญมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายจิตติ มุมทุลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายธิติวุฒิ พวงน้อย
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายนันทพงศ์ บุญประเสริฐ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายวิเศษ วัฒนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายวีระชัย จันทร์ใส
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงเจนจิรา แซ่ตัน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๘๙
เด็กหญิงอัจฉรนันทน์ นิติบวรกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายอวิรุทธ์ อินพวง

๑๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายฐิตรัตน์ ตุ้มเล็ก
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายบุญญพัฒน์ ตังบูรพาจิตร์

้

๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายชัยณรงค์ สุวัฒน์ ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายพัชรพล มิงทองคำ

่

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๓ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายสิทธิโชค วิเศษชาติ
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายสมพงษ์ สายทอง
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงนฎชยกร สร้อยดอกไม้ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ แย้มศิริ ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงธนพร ช่วยบุญชู
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงจิดาภา ประสงค์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ ประภาลิมรังสี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงวรลักษณ์ พรมสอาด ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงสโรชา ศิวิลัย
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประกอบชาติ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงณิชาภัทร วอนยิน

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงธนพร สายะนันท์
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กหญิงสุชานาฏ รักเสมอวงค์ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงจรรญาพร บ้านหมู่ ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อยู่ประพันธ์

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงภัณฑิรา วงษ์สนิท ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงวิสสุตา ศรีฟก

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงปณิสรา จัดเพชร
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายปริยากร เอียมสอาด

่

๒๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายณัฐศักดิ

์

บุญยัง
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายวิชญ์พล เสาวรส
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายกฤษณะ บุญส่ง
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายทักษ์ดนัย ศรีเมือง ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายนพคุณ วงค์เณร ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายชาญชัย สุขเกษม
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายไชยวัฒน์ เอียมสะอาด

่

๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายณัฐพล ทิพรัตน์ ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายชัยวัฒน์ น้อยเมือง
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายตุรวิทย์ ด้วงอุ่น
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงทิพย์สลาลี ลำยอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงพัชร์ชา วัดโลก ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงสุนิสา พวงเพชร ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงสุธาสินี ไกรอาบ
๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงลลิตา ดีพรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงปณิตา โตเต็ม
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๔ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ สร้อยทอง
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงขวัญจิรา กิงแก้ว

่

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงกรองแก้ว อยู่หนุน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พึงโพธิทอง

่ ์

๒๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายเกษมพันธุ์ แก้วเก็บ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายณัฐพนธ์ คุณพันธ์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายศุภากร ตองสวัสดิ

์

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ดีตลอด
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงสรัลพร เทศแย้ม
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงญาณิศา พลายแก้ว ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงเยาวดี เขียวหวาน

๒๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงณัฐวราพร ดิษฐเพชร
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงอภิสรา ไทรรอดศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดีคล้าย
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายสุทธวีร์ เพชรอยู่
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายอรรถพล แซ่เตียว
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ นาคขำพันธ์
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายบัณฑิต หอมกลิน

่

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายรัติพงษ์ กัณฑบุตร ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิงหรัตน์ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๕๐

เด็กชายพุฒิพงษ์ ขำนวนทอง
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายรัฐภูมิ นิลดำ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงธนิดา อาจณรงค์ ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงสุจิตตา คิดตรึก
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงสิริวิมล คีรีวัฒน์ ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงพัชษภรณ์ อรรณพรัตน์
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงกมลชนก อำนวยสุข
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขันทอง ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายกฤษกร เปลียนปราณ

่

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายกฤษฎา ช่วยประคอง
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายนนทกร ฝอยทอง

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายสุขสันต์ ดาวเรือง
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายกิตตินันท์ แซ่ฉัว

่

๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเกียวกวง

้

วังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงกชพรรณ ผลอุดม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงขนิษฐา ดารา
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายคณิศร แดงโชติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงฉัตรพร ทองยศ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงธัญญพัทธ์ วัฒน์ธนาอธิพร
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงธัญญภรณ์ ผลอุดม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายธีร์ธวัช พินโท
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๗๐

เด็กชายธเนศพล สวัสดิภาพ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงนัชชา แซ่กัว
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงปริศนา พุ่มโลก
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงพัชรา สิงห์เล็ก
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายภควัฒน์ ชูชืน

่

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงศศิธร วงษ์แหวน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

รักดี
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายศุภกร สุวรรณหงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายสุทธิพรรณ์ เทียงธรรม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงอรวรรณ วันทนีย์พร
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงเนติรัตน์ พานแพน
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายโรจนศักดิ

์

หอมกลิน

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงกชพร ทับซ้อน
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชือชาติ

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงจันทิมา เพชรประดับ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายชนพัฒน์ สิงห์ซอม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงชนาพร ทองรอด
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงชลธิชา ลิบลับ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายชินพัฒน์ เชือชาติ

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายธนพนธ์ ดีตลอด
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายธนวินท์ กรประศาตร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายธันย์พศิน พงษ์สมุทร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วสะอาด
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงนริศรา ปรีงาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงนันทินี ศรีสุวรรณ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงปณิดา ปตตลอด

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงปานขวัญ พรายแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายศักดิธัช รอดแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายสรวิศ พุ่มพันธ์วงศ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายสิรภพ หุ่นเก่า
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๖ / ๑๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงสิริกร แพใหญ่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงสุชาวดี สีเมฆ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายเฉลิมพล หอมกลิน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายเฉลิมวุฒิ วันเพ็ญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๐๔

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

วรสวัสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงกมลชนก ศรีเมฆ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงจงรักษ์ ศิรินันท์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงจิตกัญญา โพธิทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงฐิตาพร เอียมอำนวย

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงณัฐธิชา สว่างอารมณ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายธนกฤต นพประดับ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายธวัชชัย หนูน้อย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงนวพรรษ ชูตระกูล
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายบุญณศักดา บุญลดา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายพัชรพล สนธิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายพัชรพล เสนนอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สาดศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายภาณุพงษ์ สุทธิพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อิศรเมธางกูล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายวัชรพล ขยันหา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๒๐

เด็กชายวิชยุตม์ คำชืน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

หนูน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เจตสดุ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายสุภเดช สวนสวรรค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงเกสรา เชยชิด

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายเสกสรรค์ อินพวง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงแพรวา ด้วงขำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงญาณศรณ์ นาคโต
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงปญญาพร กลัดแสง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงปณฑิตา อู่อรุณ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายพิชุตย์ เพ็ชรใส

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงเกวลิน ชลอสันติสกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หนูจ่าแสง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายคุณานนต์ คำเปยม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงจันทรา สาหร่าย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๗ / ๑๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หุ่นเก่า

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายติณณเดช เอียมแก้ว

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงพิชญธิดา ห้วยหงษ์ทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ราวิชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายคุณาวุธ คำเปยม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กชายจิตติพัฒน์ สนธิ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงจิตรลดา งามดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงณัฐพร ม่วงบุญมี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายธนากร เอียมแก้ว

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุขทน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงรักษิณา เข็มเมือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงรัตนา มณี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายเอกลักษณ์ ธิบดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงจันทกานต์ ไม้แหลม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายเดชสิทธิ

์

ศรเฉลิม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายเอกกวี อาจสัญจร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายศรัณย์ สาพิมพ์ ๓/๒/๒๕๔๘ วัดตาลเจ็ดยอด ตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายเทอดศักดิ

์

กลินเกษร

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

วัดตาลเจ็ดยอด ตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงเกศทิพย์ คุณเอีย
๔/๑๐/๒๕๔๗

วัดตาลเจ็ดยอด ตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงปาลิตา กลันศรี

่

๒๗/๔/๒๕๔๘
วัดตาลเจ็ดยอด ตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงทิชามล กิจเดช ๑/๗/๒๕๔๘ วัดตาลเจ็ดยอด ตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงศุภนิดา คล้ายแก้ว
๑๑/๖/๒๕๔๘

วัดตาลเจ็ดยอด ตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทองมาก
๒๖/๒/๒๕๔๘

วัดตาลเจ็ดยอด ตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงธนพร ท้าวโกษา
๑๔/๒/๒๕๔๘

วัดตาลเจ็ดยอด ตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงพิยะดา พุ่มรัตน์
๒๗/๑/๒๕๔๘

วัดตาลเจ็ดยอด ตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงนภัส คล้ายแก้ว

๒๒/๘/๒๕๔๘
วัดตาลเจ็ดยอด ตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงบุษบง เผือกผุด ๓/๙/๒๕๔๗ วัดตาลเจ็ดยอด ตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พรรษมนต์
๒๙/๔/๒๕๔๘

วัดตาลเจ็ดยอด ตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงบวรลักษณ์ แซ่โต่ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

วัดตาลเจ็ดยอด ตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา สกุลธนะ
๑๖/๖/๒๕๔๗

วัดตาลเจ็ดยอด ตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงนัทลาวัลย์ คำราช
๑๒/๑/๒๕๔๘

วัดตาลเจ็ดยอด ตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายกษิดิเดช

์

วิเศษสมบัติ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายขวัญเมือง มีถาวร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายจิรายุส ชูศิริ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พฤกษาอารักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๘ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

คงเจริญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงปณวรรธน์ บัวคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงภิรมย์ญา สีเฟอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงระวีวรรณ เอียมละออ

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายสิทธิโชค เกษหอม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายอนุสิกข์ จูค้า
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ อยู่วัง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงชวัลนุช ปรางงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายธนกร พิมพร
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๗๙
เด็กหญิงวรรณกานต์ บัวคำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงมณฑิตา ทองงาม

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายสุริยะ มีแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงชนัญธิดา แจ่มจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงภัทรวดี แนบนุช
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดเขาถำ  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงกนกกร แสงนิล
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วกัณฑ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงกวินธิดา พิชัยชน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงกิตติยา ชินพลชาย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงขวัญนารี หนูจุ้ย
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายจีรพัฒน์ เชือปราง

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงญาดา ล้นเหลือ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงฐิติชญา คำโม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงณิชากานต์ รุ่งสว่าง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงณิชานาฏ์ อู่ทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายธนธรณ์ พุทธิสัตย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงธันยธร เทศเรือง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงนภสร เกิดร่วม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ บัวแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ เลียงผา
๑๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงบุณยานุช คงโพธิทอง

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายปณณวัฒน์ ทับแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงรตานรี งามดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงลักษิกา เอียมสุวรรณ์

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงวรณัน บุญเรืองฤทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงวารี คงน้อย

๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๙ / ๑๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กชายวิศิษฏ์ คุ่ยสนใจ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายวีรภัทร บุญรอด
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงศิริกุล ชำนาญพล

๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายสิทธิพร โคตรุน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงสุธาสินี โวหารลึก
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงสุภาพร รุ่งเรือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงสุภาพร สัตย์ซือ

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายสุวภัทร สามเกลียว
๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงอนันตญา กำจรพงศ์กุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายอภิรักษ์ เต็มดวง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงอุษา พูลน้อย
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายเกียรติชัย กองอาษา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงเขมจิรา สามเกลียว
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายเทพอมร ไตรรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงคีรีวีร์ ช้างเพชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายณพรัตน์ พลายน้อย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายณภัทร บัวล้อม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงธนาภา พานทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายภาคิน สุขแสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายศิวพงษ์ หนองมีทรัพย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงสาธิมา ห้วยหงษ์ทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา โพธิประเสริฐ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงอัยรดา เทียมเทศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงเขมจิรา เทียงธรรม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๒๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปุมเพชร

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปนอินทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายจีรวัฒน์ เอียมสะอาด

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงธันย์ชนก ยีสุ่น

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายนิษฐ์ ช้างเพชร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงประติภา จันทร์ประทักษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงปวิตรา โพธิศรี

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงวรากร นาโส
๑๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงสุภัตรา ศรีคุณนำเทียง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)
วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายอนิวัติ

์

ก้อนเมฆ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงณัฐนรี เจริญชัยกรรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๐ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายพิสิฐ สมหมาย
๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงนันทิชา คล้อยกลับ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงปวรินทร์ เทียนนาค
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายจิตติพงศ์ สนเทศ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายวรวงค์ ขันกสิกรรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ หน่อทิม
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงณัฐมน ยิมน้อย

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงธนิฏฐา สายโยค
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนพงศ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายธีรภัทร รัตนพงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กชายวาทิศ คูหา

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงอักษราภัค ไทรน้อย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงมณีอร กะบินรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงสุภาวดี โตสิงห์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายคามิน สุดยอด
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงชนิดาภา เอียมละออ

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ แซ่จู
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองปลิว
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายธนพงษ์ เมฆขยาย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ แสงผึง

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๖๐

เด็กหญิงปยะวรรณ โตสกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงภูษณิศา แพใหญ่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงรพีพรรณ มันแก้ว

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เลียบมา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงวิลาสินี ยอยรู้รอบ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายศักย์ศรณ์ บางม่วงงาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายศักรินทร์ อุปคง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายสัณหณัฐ ทองสุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๖๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญประเสริฐ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชืนวารี

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายจีระศักดิ

์

เอียมอิม

่ ่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ขันน้อย
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงปณิตา คงเจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายวิภพ ครบแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายสุเมธ ศรีวิลัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๑ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงอรวรรณ อินทร์อ่อน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงเมธาพร เสนาไทย
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายจตุพร ชุ่มประเสริฐ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายอภิชัย สุขสุวรรณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายนรภัทร ใกล้ชิด
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุใหญ่ วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงปภาวดี ประดับเพชร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุใหญ่ วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายมนัสวี บุญประเสริฐ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุใหญ่ วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายวชิรนันท์ ร่วมชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุใหญ่ วัดพุ  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๘๓

นางสาววันเพ็ญ ประดับเงิน
๐๒/๑๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอสามร้อยยอด วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๘๔

นายทศพร นิลหริง

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสามร้อยยอด วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๘๕

นายวริทธิ

์

ศรีคด
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสามร้อยยอด วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายกิตติพงศ์ ทองชัยเดช
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงขนิษฐา ทรัพย์ประเสริฐ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พลอยม่วง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายณัฐพงษ์ กระแสชล
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กชายธนดล ยิงเกิดผล

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายธนภัทร รวยภิรมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายธนภัทร รูปทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงธิติมา สัตย์ซือ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายนันทวัตร บัวตูม
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายนิภัทธ์ หอมโชติ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงบุญญิสา เอียมสำอางค์

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายสราวุฒิ อรชร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายอติวัณณ์ เปรมนิม

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงกชกร อินทบุต
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงจอมใจ ขวัญเรือน

๐๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงจันทิมา ประดิษฐผล

๐๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กชายจีรณะ มานะดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กชายณัฏฐกร เอียมละออ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายทรงพล บุตรพันธ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงธันย์ชนก ไทรน้อย

๐๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กชายธีรภัทร์ รูปทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กชายนครินทร์ ทองดอนพุ่ม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายนฤเบศ ศรียุยงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

เกตุทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๒ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายปฏิพัฒน์ คล้ายแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงปยนุช แตงอ่อน
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายปยรัตน์ จันทร์เจ้า
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายพรศักดิ

์

สมบูรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงพีรดา บุษบา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายรัชชานนท์ ทองโปร่ง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายรัตฐพล พันธ์มี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายวัยวัฒน์ บัวล้อม
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงศศินิภา แซ่อึง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายศุภกร โกศลพาณิชกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงสุนิตา แรกบุตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ ดีมานพ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงอนัญญา ไทยอุดมทรัพย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายอนุชิต อินทวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงอนุธิดา สายจันยูร
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายอนุวัฒน์ เขตร์กร
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สว่างอารมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายอานนท์ คุ้มรอบ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงเปมิกา ศรีสนิท
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายณัฐนนท์ หลิมเหล็ก
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงกฤติยาพร พรายมี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงกุลนันท์ อุดมเกษตรรัตน์
๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงคณิตา ยางสูง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงชญานี บัวล้อม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงชนัฐดา ทองแย้ม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงชนิสรา ศรีเพชร
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงชมพูนิกข์ ภูฆัง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงชมพูนุช คงมัน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงญาณิศา หลีหลาย
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงณภัทร ยิมใย

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงณัฐณิชา เอียงใจดี

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายติณณภพ ศิริไพรทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงทักษพร โพธิรัชต์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงธีราพร กองอาษา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายนวพล ว่องไว
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๓ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงนัทธมน ศรีอินทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงนันทพร เซียงหย็อง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงปนัฐพร ยันสี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงปรัสรา กลับประดิษฐ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงปณณพร พรมจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงพนิดา ชูสาย
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงพิชชาภัทร์ ไกรสินเรืองกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา มังคสิงห์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงภัณฑิรา เพ็งสอน
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายภาณุภัทร แตงอยู่
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายภูรินทร์ เอียงใจดี

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ ชาวสมุทร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงมลธณพร อินประสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายรัชต์พงษ์ จันทร์ชูกลิน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงรุจิรา ปรียวาณิชย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กชายวรปรัชญ์ ชืนด้วง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายวรพงศ์ นิมนวล

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายวีรพงศ์ เผือกผุด
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงศศิวรรณ โว้ดทวี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายศุภกร ว่าวกำเหนิด
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงสรัลพร สิตาลรัศมี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงสรัลพร แซ่เฉิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงสร้อยเพชร แซ่ตัน

๊

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงสาธิตา ปานเจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายสิทธิชัย คชชะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กชายสิทธิโชค ชูสุวรรณ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงสุพัตรา จิมลิม

้ ้

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงอภิชญา อินทร์หนู
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงอภิสรา นาคโต

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงอมลรดา ปุริสังข์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงอรณิชา เกตุย้อย
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงอัญชิสา สังข์ศิลชัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายอารยะ ทวีศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงเกศมณี ภู่ศร
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายไชยวัฒน์ เหรียญทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๔ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงกมลลักษ์ วรเดชากุล
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงจิณณ์ฐิชา สุขเชาว์ฤทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ รัตนาศักดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา อุดมพงศ์วัฒนา
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงนฤภร คล้ายมณี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงปนัดดา ขำล้วน
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงปาลิดา สุทธิวิลัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายภราดร กลินอยู่

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ วงศ์เณร
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงรัชนีกร สุขกันตะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงลลิดา ปภาวัฒน์วสุ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงเพชรรัตน์ เอกจีน
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายริน สายนาค
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว วัดหนองข้าวเหนียว  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงนวพร อุดม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว วัดหนองข้าวเหนียว  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงนันทวัน ท่าไคร้
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว วัดหนองข้าวเหนียว  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงวรัชยา ยาเครือ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว วัดหนองข้าวเหนียว  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงวาสนา เจริญโภค
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว วัดหนองข้าวเหนียว  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงจันทกานต์ เฟองฟู
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปาป วัดหนองเปาป  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายณัฐชนน ยมนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปาป วัดหนองเปาป  

ปข ๒๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงธีราพร หอมกลิน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปาป วัดหนองเปาป  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายธีรโชติ ประพันธ์ศิริ

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปาป วัดหนองเปาป  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงธัญชนก ประพันธ์ศิริ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปาป วัดหนองเปาป  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายนิพัทธ์ พรมแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปาป วัดหนองเปาป  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กชายพันกร มีถาวร
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปาป วัดหนองเปาป  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๐๔

เด็กชายสิรภพ สวนทรัพย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปาป วัดหนองเปาป  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประพันธ์ศิริ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปาป วัดหนองเปาป  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงกาญจนา สันกลาง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปาป วัดหนองเปาป  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายกิตติพร สุญานนท์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปาป วัดหนองเปาป  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กชายณัฐภัทร ศรียุยงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปาป วัดหนองเปาป  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กชายธนพล อ้นเอียม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปาป วัดหนองเปาป  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายอนุชา สระหงษ์ทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปาป วัดหนองเปาป  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงชยุดา เหล่าซ่วน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงวรัญญา คิดดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงอธิชา ปญญาสิริพงศ์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายกิตติธัช คงมัน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๕ / ๑๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงณิชา เชือชาติ

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายธีรภัทร แช่มช้อย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายพนมรัตน์ หูทิพย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ ยิมใย

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงศรประภา เกตุศิริ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ จงเลขา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายสุทิวัส สวัสดิภาพ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงสุธิมา พวงแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงสุลาวัลย์ แก่นคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายอนุพงศ์ เมฆปน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายไชยภพ เกลียงกลม

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายคณิน สงแก้
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร เทียมศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงศวิตา ปรีเปรม
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงศิริวรรณ มันคง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กหญิงเจนสุดา เจือแจ่ม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๓๑
เด็กหญิงเบญจพรรณ ซือตรง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงแพรวา เจือแจ่ม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคสุก

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ รุนรีพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๓๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร รุนรีพันธ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ แสงนิล
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงจันทรัสม์ ทรายละเอียด
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงชลธิชา ยอดสร้อย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงฐิติพร ทิมแท้
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พุ่มแจ้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงณัฐกมล พรมสอาด

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายธนพนธ์ เอมโอษฐ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายธนพนธ์ ใจตรง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายธนา วรรณวงษ์หา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงธิติมา ภู่ระย้า
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายนันทิพัฒน์
ปญญาสุวรรณศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายปถมพร บัวล้อม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงปภาดา แซ่ลี

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงปานไพลิน เกษมสุขไพศาล
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๖ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๙๕๐

เด็กชายพัชรดนัย พวงเพชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงพุธิตา เพิมพูล

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายภาณุพงค์ นุตรักษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงมาริสา พวงเพ็ชร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายวโรดม เจริญสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายสังขกร ยิมใหญ่

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงสุธิดา หุ่นงาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงสุปรียา เพชรประดับ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายอชิตพล ยอดสร้อย
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายอนันกานต์ หาดทราย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงอภิชญา พงษ์เพ็ชร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงอรวรรณ ไม้แก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงอัจฉรา แช่มเครือ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงอัญชิสา พวงเพ็ชร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงเจนจิรา สืบเทศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พงษ์เพ็ชร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายภควุฒิ สงวนสุด ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ ไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายสุชาติ นุชแสงพลี ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ ไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายภูวนาท กิตเดช ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ ไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงโชติกา ผลเอนก ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ ไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กหญิงสุทธิดา ไชยโย ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ ไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงชูกมล เกตุย้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น วัดทุ่งประดู่  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายธนชัย ชุติวัฒนกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น วัดทุ่งประดู่  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายนวันธร โกยทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น วัดทุ่งประดู่  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายจิรทิปต์ เเซ่ลิม

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น วัดทุ่งประดู่  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายธันยธรณ์ บัวงาม
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น วัดทุ่งประดู่  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายนที พึงพันธ์

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น วัดทุ่งประดู่  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงนภัสสร เกษมสุขไพศาล
๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น วัดทุ่งประดู่  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายกิตติธร บัวล้อม
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น วัดทุ่งประดู่  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงศิวาพร ทัศนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น วัดทุ่งประดู่  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กชายสรยุทธ เกษมสุขไพศาล

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น วัดทุ่งประดู่  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงญานิศา เกษตรสินสมบัติ
๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดนิโครธาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายณรงศักดิ

์

เจริญยศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดนิโครธาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายณัฐนนท์ ทองแดง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดนิโครธาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายนนชนะ พานนุ้ย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงปาลิตา มะลาทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดนิโครธาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงวรกานต์ อินทร์หนู

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดนิโครธาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายวิสิทธิ

์

รอดไป
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดนิโครธาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงสวรส พุกเปลียน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไทร วัดนิโครธาราม  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา กระแจะเจิม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๙๐

เด็กหญิงธันยชนก ศรีชัยนาท
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงนัณทิยา นางาม
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงนันทิชา คำศิลป
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงนิชนันท์ พอดี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงนิษฐา สมปรุง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงรัตนมน ดีหอม
๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงวชิรญาณ์ คงศร
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงวาธินี แก้วเผือก
๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายศิมิรัณ ช่ออบเชย
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงสลิตา พุ่มปรีชา
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ มีสาวงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงสุทัตตา ฟกเจริญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงสุธิมา ทังเหล็ก

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงสุพพัตรา คงศร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายอนาวิล ศรีสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงอรปรียา จำเริญ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายแทนคุณ เสมสวัสดิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สาหร่าย

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายกิตติพัฒน์ เพ็งกับหนู

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีแจ้

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงจุฬชา โพธิน้อย

์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายฉลองภพ ลาภส่งผล

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงชนกนันท์ อยู่กรัด
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงชนะมน เกลียงกลม

้

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงชนาภา สีสด

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงชาลิสา จุคำ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดอกนางแย้ม
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กชายชุติพนธ์ สุพรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงฐิติมา นาดี

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายณภัทร ชินวรรณโณ

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๘ / ๑๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงณัชชา ชัยศักดานุกูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ช่างไม้
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กหญิงณัฐฌา โพธิรัชต์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กชายณัฐดนัย แซ่ลิม

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๒๔

เด็กหญิงณัฐวดี เทียงตรง

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ธูปอ้น
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เปยผ่อง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงณิชารีย์ คำสุข
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กหญิงทักษพร พุ่มรัตน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กชายธนกฤต เด่นจารุกูล

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายธนพงษ์ เกตุเตีย

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กชายธนภูมิ ธนพิสิษฐ์กุล
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กชายธนภูมิ เฮงนิรันดร
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงธัญสุดา กำจรพงศ์กุล

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายธานินทร์ พึงอุทัย

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงผดุง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กชายนพกร ยงไพศาล
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงนัชชา เชือปราง

้

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายนันทภพ ชูดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงนันทิพร สีระพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ ร่วมวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงปพิชญา สังข์สงเคราะ

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายประกิต สวัสดิภาพ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงปริศนา เชือชาติ

้

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงปญฑิตา สาหร่าย
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงปาณิตา ปนก้อง

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงปุณยวีร์ รุ่งเรืองจำเริญ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กชายปุริมปรัชญ์ หอมกลิน

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กชายพงศภรณ์ วัฒนากร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กชายพีระพัฒน์ เรืองสว่าง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายภรัณยู นาคโสภานนท์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงภัสสร ม่วงมังมี

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กชายภูรินท์ จันทร์เพชร
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายยุทธภูมิ ทองประเสริฐ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายรชต ปราณโสภณ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๙ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงวิภาวี สมฤทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๕๖

เด็กหญิงวิรัลพัชร เปามา
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

น้อยเจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงศิวาลัย รักยิม

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กหญิงศุจินทรา สร้อยสุวรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงสรัลยา สมมิตร

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายสิรธีร์ เกือรักเกียรติ

้

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อินสอน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กชายสุรชาติ เงินขาว
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๖๔
เด็กชายสุรวุฒิ ปกษิณ

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายอดิศร แซ่ตัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงอภิญญา พวงเพชร
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แปงหอม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงอมลวรรณ งามอ่อน

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๖๙
เด็กหญิงอรจิรา ร่วมชาติ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงอรณิชา คงมา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงอรปรีญา ลิมประเสริฐ

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๗๒
เด็กชายอัครพนธ์ หน่อพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงเกวลี วัดโลก

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กชายเกษมสันต์ เทียมเทศ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีสด

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายโกเมศ สีสด

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงตติยา เหมือนสุวรรณ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กชายมนตรา วงศ์สามารถ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กชายอริญชัย เดชสุวรรณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงอุทัยวรรณ จิรนิวาตานนท์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงฐิตาภา ปกษิณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กชายณธรรศ ตังวิชัย

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงณัฐพร แซ่ลิม

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ หุ่นงาม

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายทัตชา สุขอ่อน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กชายธนวัต โกมนมล
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กชายนนทกานต์ เอียมสำอางค์

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๘๘
เด็กชายนภัส จันทรเทศ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายประทานเทพ พูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๐ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายปราโมทย์ เชือชาติ

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กชายปญญา กำดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายพงศธร แสงคงสุวัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายพานทอง โพธิรัชต์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงภัทรสุภา กฤตานุสาร
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กชายวราวุฒิ จันทร์เทศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายวุฒิคุณ สมวงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กชายศุภกร ทองมี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กชายศุภโชค ลาภก่อเกียรติ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายสุรทิน มูลทองชุน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายอดิศร สาพิมพ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ตาทิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แก้วประไพ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๐๓
เด็กชายญาณวุฒิ ทองโปร่ง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายฐานัส โขจุลธรรม

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กชายณัฐภัทร บัวเรือง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายธนพัฒน์ แซ่ลิม

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๐๗
เด็กหญิงธนัชพร ศรีทับทิม

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๐๘
เด็กชายธนากร ทองใหม่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กชายธีรภัทร อิมจิตต์

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงนภัสสร รสเลิศ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายภานุพงศ์ เพดประดับ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายภูรินาท ทองรอด
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายยศกร จงปรีชา
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงรพิชา อยู่เย็น
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๑๕
เด็กหญิงลัดดาวรรณ เกษมสุขไพศาล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงวนัชพร พันคง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงวรินทรา อินทนชิตจุ้ย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงศตพร กองอาษา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงแพรวา วิชัยญา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายไชยวัฒน์ บานชืน

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายกฤษฎา สุขสมัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายก้องพิภพ ชินวงษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงชมพูนุช เณธิชัย
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บ่อวารี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๑ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายธนพล คูประสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายพัฒนินท์ คมขวัญแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงอัญกร ปอวังตะโก
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ กลินเอม

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัชตวิทยาคม
ธรรมวารีศรีรัตนาราม

 

ปข ๒๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงพิมพิมาย ปูชิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัชตวิทยาคม
ธรรมวารีศรีรัตนาราม

 

ปข ๒๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงโศภิตา โกยทา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัชตวิทยาคม
ธรรมวารีศรีรัตนาราม

 

ปข ๒๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงภัทรวดี แก้วมีมาก
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัชตวิทยาคม
ธรรมวารีศรีรัตนาราม

 

ปข ๒๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สะอาดเอียม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัชตวิทยาคม
ธรรมวารีศรีรัตนาราม

 

ปข ๒๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงชนาพร ณรงค์อินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัชตวิทยาคม
ธรรมวารีศรีรัตนาราม

 

ปข ๒๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงวนิดา ผลไพศาสศักดิ

์

๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนรัชตวิทยาคม

ธรรมวารีศรีรัตนาราม
 

ปข ๒๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงสุชัญญา มังคะลา ๘/๔/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค่ายธนะรัชต์

ธรรมวารีศรีรัตนาราม
 

ปข ๒๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ กล่อมจินดา
๒๓/๔/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค่ายธนะรัชต์

ธรรมวารีศรีรัตนาราม
 

ปข ๒๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงวรินธร ชอบเจริญวนกิจ ๒๑/๑/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค่ายธนะรัชต์

ธรรมวารีศรีรัตนาราม
 

ปข ๒๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงจันทิมา โพทะเล
๓๐/๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค่ายธนะรัชต์

ธรรมวารีศรีรัตนาราม
 

ปข ๒๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ผาสุขตระกูล
๓๐/๙/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค่ายธนะรัชต์

ธรรมวารีศรีรัตนาราม
 

ปข ๒๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญเหลา ๑/๔/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค่ายธนะรัชต์

ธรรมวารีศรีรัตนาราม
 

ปข ๒๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงณัฎฐนิชา เรืองนิวิติศัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค่ายธนะรัชต์

ธรรมวารีศรีรัตนาราม
 

ปข ๒๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงวรรณวลี ดวงใหญ่
๒๖/๒/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ค่ายธนะรัชต์

ธรรมวารีศรีรัตนาราม
 

ปข ๒๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายกัมพล แย้มสวัสดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงจิราวรรณ เบญจกาญจน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงชนกานต์ สนขำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายธนพล เอกนุ่ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงนฤดี ลัคนาการ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายนัฐวัตร หิรัญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายนิมิตร เพ็ชรประคอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงประกายแก้ว

จับจิตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงปทมาภรณ์ อารีมี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ ขำสุวรรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายภูริทัต เลนุกูล
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงวรกัญญา ทรัพย์มา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายศราวุฒ เต็มประสงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงศุภนิดา บุญประเสริฐ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงสุนันทา อารีมี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงสุพรรษา คล้ายคลึงดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงหทัยภัทร งามขำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๒ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กชายอดิศร สุวรรณประดิษฐ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

สอฮอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงอนุสรา เอียมสะอาด

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงอมิตตา ศิริสมบูรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายออ ชาวพม่า
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๖๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ รอดสะใภ้

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๖๖

นางสาวไก่มณี ขจรวงค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายไข่เมซาย ชาวพม่า
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ บัวเพชร
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายก้องกิตติ แกว่นธัญกรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงจิณณ์จุฑา ถนอมผล

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายจีรวัฒน์ อินทรกำแหง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงชลธิชา รอดสะใภ้
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ เกิดประดับ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายฐิติวัสส์ นวลผ่อง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายณัชพล ปานเคลือบ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายณัฐพงค์ ขำสุวรรณ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงณัฐวิภา ใจเทียง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายธนกร ใสสะอาด
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๗๙

นายนพณัฐ เปรียวน้อย

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงปาริฉัตร บุตรทองคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงพนิดา ช้างทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงพรรณราย ตันตระกูล
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายพฤทธิพร

์

อ่วมเมือง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงพัชรา วีรประเสริฐกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงภัทรศรี ชูช่วย
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายภาคม สงกรานต์เสงียม

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ ปานแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายภูริทัต โมใหญ่
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายยุรนันท์ นุชอ่อน
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายรัฐสิทธิ

์

ศรีรัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงลลิตา สุขปลัง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงศิริวรรณ วงค์ทวี
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงอรทัย เทียมศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายอรรถพล อ่อนนอก
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๓ / ๑๒๐
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ปข ๒๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงอรวรรณ เทศพุก
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงอังคณา ว่องไว
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงอาจรีย์ เสาวะทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายอาทิตย์ จันทร์ประจวบ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงอาทิตา วงษ์สวรรค์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ อินทร์แก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงไฉไล ชาวพม่า

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เติมต่อ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กชายคณิติน จันทร์ประจวบ
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงจิราภา คล้ายคลึงดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงฐิติยา บุญสวัสดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กหญิงฑิตยา พันธ์เจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๐๗

เด็กชายธนกร ของโพธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๐๘
เด็กชายธเนศ ลาภโพธิทอง

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงนภัสสร เหลือวงค์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงปณิดา เชียงฉิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ แซ่โก

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงวรภรณ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงศศิธร วรรณประเสริฐ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงศิริพร เอกนุ่ม
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายศิวกร ม่วงงาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายศุภชัย ปูชิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายสิทธิชัย จันทร์ชูกลิน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงสุชาดา สนขำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายอภิกัณต์ มักเชียว

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงอรจิรา พุทธรังษี

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงอรอนงค์ ทองปนไพร
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงเลิศลักษณ์ ศศิธร
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๒๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รักษ์เมธี

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๒๔

นางสาวเกษฎาพร วิเศษชาติ

๑๖/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ การุณวงษ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ศิริพันทะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กชายชายชาญ หลิมเล็ก
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงชาลิสา มณฑาทิพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายชูวิทย์ มาสาย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๔ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงฐานิดา แก้วกุลฑล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงณัฐกมล ภาคาหาญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายณัฐดนัย ประพันธ์กาล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงทิพรัตน์ รักเจริญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงธนภรณ์ เทพรอด
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองประดับ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงนัทธมน จงนอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงปารวี แก้วโกลภ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายสายัณห์ บุญล้อม
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงเมธาวี แซ่ลี

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายกวินท์ พรมหาคำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงณิชา มัฆมาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายปานเพชร ผลอินหอม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายปารเมศ ณรงค์ศร
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ปานเพชร
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายอภิเดช รืนเริง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงอริสา ตรีพักตร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายอานนท์ แดงสีทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงจินต์จุฑา ช่อจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายพิรุณ หวังกาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๕๐

เด็กชายอนุวัฒน์ ธนัชชากุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายคณิศร รักษาวงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงจิตรานุช อินอาจ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงจิรารัตน์ ใจบุญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายชยุตม์ รัศมีเกียรติศักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สุวรรณประเสริฐ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เมฆขยาย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายณัฐพงศ์ เหลืองอ่อน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายณัฐยศ โมใหญ่
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงดวงกมล ท้วมใหญ่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๖๐
เด็กชายทักษิณ ชาวเวียง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายธนโชติ คำคล้าย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์
หาญเสน่ห์ลักษณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายธันยพัฒน์ คิญชกวัฒน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายธันย์ณภัทร ชาแจ้ง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๕ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายธิติ สิทธิชาติบูรณะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงนภัศลดา ดิษยบุตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายนราธิป อินโต
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายนราวิชญ์ พัวพันพงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายนวคุณ ภู่ระหงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงนวพร มีแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงนีรชา เถาว์ประสาท
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายบรรณสิทธิ

์

จำนงค์กุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงปริณดา เกตุหอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงปุณยาพร สามร้อยยอด
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายพงศกร แตงอ่อน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงพนิตษา ม่วงสวย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายพิสิษฐ์ อินทรสมมุติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายพุทธรักษา ชะเกตุ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายภัทรศักดิ

์

รูปท้วม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กชายรัฐนันท์ ลิมเกียรติเชิดชู

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงรุจิรัตน์ พันธ์บัว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงลลนา ศิริสุขะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงธนวันต์ แซ่ลี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงวรรณพร วีรประเสริฐกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงวรรณวิมล บู่ทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายวรวุฒิ นามศร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงวรัชยา นำพลอย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงวริศรา โจมทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายวรโชติ นำพลอย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายวสุพล ศรีนุช

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ ปานเปลียน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงศศิธร ริมธีระกุล
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงศศิวิมล เมฆขยาย
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายศิระศักดิ

์

พวงสว่าง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายศิริโรจน์ ชุมเพ็ชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงศิโรรัตน์ คงกะเรียน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายศุภกร เศรษฐปฏิเวช
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงสมฤทัย ศรีนุช
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กชายสัณหณัฐ จันทวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๖ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายสิรภพ คงสกุล

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๐๑

เด็กชายสุภวัจน์ โกวิทย์ศิริกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายสุรบดินทร์ เมืองโคตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กหญิงสุวภัทร ฉิมพงษ์

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๐๔

เด็กชายหฤษฎ์ เขียวไปรเวช
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กชายอภิชาติ บุญเจือ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงเมธิรา บุญเรือง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เถือนพงษ์

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงจุฑามณี มะคนมอญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงนันทวัน พวงแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงปยพัชร์ธิดา หมืนสนิท

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายภูมิยศ พงษ์รอด
๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงรินา มิราน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงวรรณิดา พ่วงสำราญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายสิรภพ ลูกรักษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา ช่วงทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงสุภาพร วัฒนวงค์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงจันทิมา แสงจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงจิดาภา ฉิมโหมด
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงจินันภา สุกใส
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กหญิงชฎาพร ทองบัว
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายชนกันต์ อยู่จันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงชยาภรณ์ ทิมทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงชรินรัตน์
ปญญาทรัพย์สกุล ๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายชลันธร สวัสดีรักษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงฌานิกา พินคง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงญาณินี แสงสุรัตน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงฐิติมา เอกจีน
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงณัชชา จอระ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงณัฐนรี เสนีวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงณัฐริกา จำปารัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๓๑
เด็กหญิงทองประกาย ปานนิมิตจิตสมาน ๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายธนกร เรืองศรีวรพร
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายธนรัชต์ สัยประภาศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงธนัญญา ไทรน้อย
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  
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ปข ๒๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายธนากร หลำวรรณะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงธัญจิรา นิลดำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงธัญมน ปามา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงธัญรัตน์ ช่างจำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงธัญรัตน์ บัวทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๔๐

เด็กชายธีรภัทร หนูไทร
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายธีรัศร์ มหาสุคนธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงธีราภรณ์ มีศักดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๔๓
เด็กหญิงนันทกาญจน์

ศรสินชัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายนิธิพัฒน์ รูปอัน

๋

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายบุญรักษ์ บุญเหลือ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงบุษราคัม สมพร้อม

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายปฎิภาณ โชตธีรวสุ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายปฏิพล ชุบทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๔๙ เด็กหญิงประภาวรินทร์
ทับสีนวล

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กชายพงศพรรษ เนียมเงิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงพัชรภรณ์ ฉัตรทิวาพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงพัณณิตา ทาระชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงพิจิตรา ศิริสวัสดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายภัคพล มาทวิมล
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เนียมสำราญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงภาวิณี แสนสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายภูริภัทร ภิรมนา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายภูเบศร์ หยกสุริยันต์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงมนัสวรรณ นกแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงมาลีวัลย์ บุญเพ็ญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงมุทิตา สุขวัฒน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงรินรดา ขันธธรรม
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงรุจรดา วิชิตธารารักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงรุจีรัชต์ แสงสาตร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ แย้มศรวล
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายฤทธิรงค์ กือเย็น
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายลัทธพล เอียมสะอาด

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงวชิรญา วิรุณพันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงวรรณวิภา กล้าหาญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๘ / ๑๒๐
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ปข ๒๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงวรวลัญช์ ปานแพร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงวรัญญา เมตตะธำรงค์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงวริษฐา จักษุดุลย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายวิศิษฎ์ เฉินจุณวรรณ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงวิเนตรา แย้มสิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงวีรดา ประเสริฐศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายวีรภัทร วิทยาโรจน์วงศ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงศิรดา สิงห์พริง

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายสิทธา คงกระพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายสุทธิพล ก๋งเกิด

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงสุพิชญา ศิลปาจารย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงสุภานันท์ นันทนกมล
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงหทัยภัทร จันทวาสน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงอภิชญา ถ้วยทองคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายอภิชา ตังพัฒน์ทอง

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงอรวรรณ อยู่ศิริ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายเฉลิมชัย สุขอิม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงเปมิกา ทัพไชย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๘๙
เด็กหญิงเพชรไพริณ ปราณีชาติ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงเมธาวี พุ่มพวง
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงโชติกา ขอมปวน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายกฤต สุขเกษม
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงกวิสรา นาคคีรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงกานดาภร จรูญแสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงฑิตยา อินสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ผจญจิตต์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายณัฐภัทร ตังกุลานุพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายธนะรัชต์ มีมังคัง

่ ่

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายธนากร บัวคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายปฐม กองแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กหญิงปณิตตรา อิมเกษม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๐๒

เด็กชายพงศกร ทองเหียง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กชายพีรวัส วิสิฐธนวรรธ

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายภัทรพล ดอกจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๙ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กชายภาณุพงศ์ ขำเหมือน
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๐๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจเจือธรรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงสุชานาถ อินทกูล

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กหญิงอคิราภ์ อุดมวิชชากร
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กหญิงอนงค์วรรณ อิมจิต

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กชายอนุศิษฏ์ สมะพงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๑๑
เด็กหญิงเบญจมาพร โพธิภิขุ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๑๒

นายแดนไตร น้อยสองชัน

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงหทัยภัทร คงกระพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกา วัดนาห้วย  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๑๔

นางสาวปางทิพย์ เทพทอง
๒๘/๓/๒๕๑๙

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายรัตนากร เผือนโชติ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๑๖
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ชุบเลียง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทร์ดารัตน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายธนา คชพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายพชร สว่างเย็น
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กหญิงกวิสรา สุดประเสริฐ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงจณิตชญา คีรีวัฒน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายชาญชัย น้อยแสง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงสุนิษา กอมณี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงอภิฐา เทียงธรรม

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิมวิลา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงชุติภา สังข์ทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงชุมพูนุช เสียงสาว
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงพิมชนก แก้วพันงาม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายม่อน ชาวพม่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๓๐
นางสาวรัชนี แอม

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงรุ่งนภา วงษ์น้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายสุภกร จันทร์พ่วง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงจรัสพร คงหิรัญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงทิพปภา หงษ์ทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายนฤนนท์ แก้วพิทักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงนันทิตา ตะกรุดโทน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงวิน ชาวพม่า
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงศรุตา ยุทธวิธี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายสุรวุฒิ กลินนิรัญ

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๐ / ๑๒๐

้
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ปข ๒๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กชายอันดา ไชยศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงเทียนแพร หันเห
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงนฤมล เขียวมุ่ย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงนิดานุช เกิดสมจิตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงภคพร จันทร์ศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงวนิษา ภูมิโคกรักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงสุปวีณ์ อิมทัว

่ ่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงอรอมล นาคเกษม
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงกุลดา สังข์ทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายนรพนธ์ ศิลปศร
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงพรประภา เกิดจังหวัด

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายวโรตม์ บุญประคอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วรรณศิริเพชร
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายเจษฎา รูปโฉม
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทร์ใหญ่
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงจิตรานุช ยังสุ่ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายชัยวัฒน์ เมฆี
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายบุลากร พันเผือก
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายปวิตร ทองนอก
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงพรชนก ทิพย์เนตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงพริมา สลับศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงมธุริน พ่วงตรง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๖๒

นายวัชรพล แซ่โค้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๖๓

นายดนัย วิเชียรกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๖๔

นายนันทวัฒน์ คงเหมาะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายกรณ์พัฒน์ หนูน้อย
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายกันตภณ พ่วงตรง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คล้ายทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงกีรติกา อินทร์ธนู
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงกุลณิชา สมบัติมานะผล
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ แตงทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงขวัญฤดี ล้อมเจริญสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายคุณาวุฒิ สายทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายจิราวัฒน์ กุลสว่าง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายชวิศ แก้วผลึก
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๑ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ อู่เงิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงญาณิศา วงศ์น้อย
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงญาณิศา เชาวลิต
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายฑีฆวัฒน์ พ่วงตรง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงทิพกร เทพทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กชายธนชิต พุ่มไสว
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายธนโชติ เหล่าเกษม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงธัญญพร แสนภักดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงนิตย์รดี เข็มทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายนิภาส เฟองฟู
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงนิรชา สำแดงเดช
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงบวรรัตน์ ธนารมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงบุญฐิชา แซ่ลี

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงปภาวี แจ่มแจ้ง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงพรชิตา ตุ้มทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงพศวีร์ เข็มทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงพิมพ์นิภา วิมลรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงวรกุล จันทิมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงวรนาถ อุ่มชะอุ้ม
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายวรลภย์ จิตตพะวงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายศิรวิทย์ สายนำเขียว
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายศุภสิทธิ

์

แจ่มแจ้ง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงสลีนา แท้เทียงธรรม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงสาธนี พันเผือก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงสาธิตา อิมทัว

่ ่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายสาริทธิ

์

แก้วสีเหลือง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายสุกนต์ธี ขนเม่น

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กหญิงสุปวีณ์ อิมทัว

่ ่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงสุภิดา เทียมทัด
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงอุไรพร สนสายันต์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงกรณิการ์ บัวศักร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กชายชนนนัช พินิจเวชการ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กชายชนวีร์ เพ็ชรรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กชายชุติพนธ์ เทียนชัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงทิพเกสร ดีพิน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๒ / ๑๒๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กหญิงนันทภัทร เทียมทัด
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายปธานิน ขนเม่น

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายปริชญ์ สินทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายปุรเชษฐ์ อบรม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงพรทิพา วงศ์น้อย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายมนัสนันท์ สุขศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงลักษณารีย์ หรังสอาด

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงวรกานต์ ทับทิมทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายศิวกร สุณาพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายอัครชัย พรหมธิดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงอัจฉรา แซ่ลิม

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงอาริยา แจ่มจำรัส

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายเจษฎากร เทพทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายเตชะสิทธิ

์

พุฒิโชติชญาน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายเรืองศักดิ

์

จิตต์เอือ

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงจันทิมา ดอนกระสินธุ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงผกามาส จงทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายศิวกร เกตุแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธ์ บุญนาค

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายเมฆา เทียงธรรม

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กหญิงขวัญฤทัย เมณไทยสงค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๓๑
เด็กหญิงณัชชานันท์ จ้อยร่อย

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงดวงใจ เหล่าเกษม
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงนลิตา ฟองนำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงนุชนาฏ ฝากมงคล
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงปทมวรรณ โพธิน้อย

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงลัดดา บุรินทร์ประโคน
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายอภิวุฒิ คุ้มเขตต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิถี วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงศิริภา เอียมศรี

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงวาสนา หีบทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายสุวิทย์ ภู่ระย้า

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายณัฐกานต์ ชมบุญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายติณณภพ หอมกลิน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายธนธรณ์ ทองย้อย
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงปนัดดา บัวพูล
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๓ / ๑๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กชายรัฐพล ภุมมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายพานิชพันธุ์ โพธิคง

์

๒๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายพรรษา รักชม
๑๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงมะลิ ลำเลิศ
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายจิรายุ แก้วคำ ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๕๐

เด็กชายพรหมพล โสภาตา
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงพรกนก โพธิทักษิณ

์

๑๓/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงณัชชา เกตุหอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายณัฐพล ทองคอน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงปณิดา โพธิสุวรรณ

์

๓๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายพันธวัช ซิวประยูร ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายวรพงศ์ เข็มทอง
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายพลวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ์
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงกมลชนก นันทจิตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายชาญชัย เกิดยัง
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กหญิงชฎาภรม์ อภิชาติชาญชัย
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงธนภรณ์ ทองย้อย
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงสุธาสินี มีเย็น
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แดงแท้
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงปยะวรรณ ฉินนิด
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายอัครินทร์ แสงหาด
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายพนมไพร เพ็ชรเลิศ
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายอัลมอนโด เลือดแดง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงไปรยา เอียมตระกูล

่

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงเอมอร มองเพ็ชร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ แดงนภาจำรัส ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงอนัญญา จันทวงษ์
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ ฤกษ์ดี
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงนฤภร ศรีสุขดี
๒๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายศรัณย์ภัทร ชะหงษ์รัมย์
๑๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายศุภกร อัตตะคตโต

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายณัชพล นพวงศ์
๑๙/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายภูธเรศ อัตตะคตโต ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายนพพร ฮะไฮ้ ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงปวิสา บุญประคอง ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ เขาลันทม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๔ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ แจ้งสว่าง ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ เขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงจีรานันท์ นิลดวงแก้ว ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ เขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายกิตติพงษ์ โตเจริญ ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ เขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงชนิดา นาคทองอินทร์ ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ เขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงปยธิดา จันทร์พงศ์ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงนรีรัตน์ ตังจิตต์

้

๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงเกวลิน ดับขุนทด
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงนันฑิญา แซ่ลิม

้

๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงณัฐชา รักษาวงศ์ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงสิรามล บุตรหนองหว้า ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงชนก พา ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงหยาดทิพย์ สังขกร ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายศิวกร ทองยุ้น ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงกนกกร กิจหว่าง ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงบัณฑิตา คล้ายเงิน
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงพัชรี เฮาประโคน ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงอารียา พ่วงปรีชา ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๙๗
เด็กชายพรประเสริฐ พูลนิล ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงแจซมิน ทอมสัน ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงวิภาดา บุญมี ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายนัฐวุฒิ ทองธา ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงธัญชนก เชือชิต

้

๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงนิภารัตน์ พวงแสง ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กหญิงพันนภา พวงแสง
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กหญิงร่วงรุ้ง ทิมเขียว
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงชาลิวรรณ คงษา

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายสันตภาพ ศิลปาภรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ อำกลัด ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กหญิงสีราวรรณ หนองน้อย
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงศุภรัตน์ เมืองนุ้ย

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงนันทิตา สติยศ ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงอริสา กุลเมือง ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงอัญชิษฐา ก้านเหลือง ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายวรุฬเทพ หงษ์ทอง ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงมัทนพร แซ่โง้ว
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ใจตรง
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ยอดทอง
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุจริตจันทร์ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงลักษิกา ทรัพย์มา ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงนันทิชา สร้อยสีดา
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๒๐

เด็กหญิงสิริมา เจ้ยเปลียน

่

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงนฤภร ประสิทธิพันธ์

์

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงวราภรณ์ หอมสุด
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงนฤมล สุมังเกษตร ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงสิรภัทร แซ่ลิม

้

๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายสุทิวัส จันทร์แพง ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายอดิศร สีเคน ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายพิศาล พูนพิมะ ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายณัฐนันท์ แซ่ตัน ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย บ่อฝาย  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงจิรภา อ่วมทอง
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงปลาลิตา ชำนาญเวช
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายบริพันธ์ คล้ายวงษ์
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงศิรดา พัฒนา ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงภัทรภรณ์ มีประวัติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงพรพรรณ สุวรรณรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายนนทวัฒน์ เชือเกตุ

้

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา คำจริง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายณัชล ผสมทอง
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายสุกฤษฎ์ คุ้มเมือง
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงกัลยกร เจริญผล
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๔๐
เด็กหญิงณัฐชา ธรรมพานิชวงศ์

๒๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงปยธิดา พืชผล ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายกิตติพงศ์ บ่อน้อย ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงลักษิกา เวียงสิมมา ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงสุวนันท์ สุขขะปญญา
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายกฤษณะ ยินดี
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายภัทรพล มังสา ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายปฐสรณ์ ศรีอาจ
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงพนิดา ทับพุก ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงดวงกมล สุกสี
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๖ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตันไทย

้

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญฉิม
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายธณาภัทร ใบเกตุ
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงรวิษฎา สังข์ศิริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงเจนจิรา ยศสาย ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงวนัชพร สุขสนาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายคุณานนท์ เจียมแพ
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงชนิกานต์ บุญมา
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายชิตติพงศ์ มีจันทร์
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายศุภพล แสงฉาย ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๖๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ สุวรรณเกิด

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายปภังกร แตกช่อ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงเพชรชล หงส์สทัตกานนท์ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงณัฐรินีย์ ไทยกลัน

่

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงทหัยวรรณ อินทรภักดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายณัฐภูมิ หนูน้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงธณัฏฐา เล็กน้อย
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงนัชชา เสนานาญ
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงสาริณี โพทะเล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายพงศธร พินธุรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๗๐

เด็กชายจิรายุ แสงนาค
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายพิทยุตม์ ดอนโศรก ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงพีรวรรณ ส้มภา
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงสุรัตนา แสงทอง ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงโสภิตา จำนงรัตน์
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายธนกฤต ภัทรฐิติดิลก
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงณิชารีย์ จันทร์พรม
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงสรัลนา นิธากร ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ อินมี
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงธนพร กำเนิดแสง
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญศรี

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงรัตนาวดี มันทอง

่

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงชลธิชา เจริญยิง

่

๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงมนัสวี โล่ห์ประเสริฐ
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายเฉลิมชาติ ทองพร
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๖๘๕ เด็กหญิงบุปผาทรรศนีย์
ไกรสีห์ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงศิรประภา คำนิม

่

๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงวรรณิษา เอมโอฐ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายภัทรกร อุ่นเรือน
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายปรเมศวร์ ผาสุขโอษฐ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๙๐

เด็กชายภัทรกร
โรจน์เจริญทรัพย์ ๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายศิรวิชญ์ ซูประโคน
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายภานุพงษ์ โพธิทะเล

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงพัชรพร วิไลประเสริฐ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กิมิบัตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายรพีพัฒน์ พิมรัตน์
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายทศพร ประดับวงษ์ ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงปรารถนา รัตนะวัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายญาณภัทร กลำศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงหัสดี ใกล้ชิด
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายชนิกานต์ เกิดทอง

๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๐๑

เด็กชายชลพรรษ ม่วงแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๐๒
เด็กชายชลิตา ตูมไทย

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๐๓
เด็กหญิงรัตนาวลี เสียงเคราะห์

่

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กชายสุรพงศ์ นกขุนทอง
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๐๕

เด็กชายสุรจักร สวดโสม
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กหญิงพัชราภา เปล่งอุปการะ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๐๗
เด็กชายชลาชล รุ่งเพล้ ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงอริศรา บูชาสุข
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๐๙

เด็กหญิงศิริพร แซ่ตัง

้

๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงภัรมน อาชากิงแก้ว

่

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายธนภัร ฉายจรุง
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงพลอยชมภู เพียรชัยภูมิ
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงพิมมาดา อบอุ่น
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงณัตินี สร้อยทองเจริญ
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายทิวาลัย ชินฟก

้

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงเมือง ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ ตันทะเสน
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายภูวณัฏฐ์ ธัญรตบวรนันท์
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายภานุพงศ์ มานันท์ ๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๘ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กหญิงณัฐฐิชา ใจวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายภานุมาศ พรามอ้น ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายพีรพล ศิรินันท์
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๒๓
เด็กหญิงพรรณวิสาข์ แซ่โง้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๒๔
เด็กหญิงทับทิมจันทร์ วรสิทธิ

์

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายนภัสกร โพธิประภา

์

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายชาครีย์ สนิทธิเวทย์
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายอภินัน กุหลาบศรี
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายวัฒนา พาเจริญ
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายมานพ ภิรมย์ชม ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชูรี

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงพรปวีณ์ กล้าแข็ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายอดิศรศักดิ

์

ศรีพลกรัง
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายเก่งกาจ สมบูรณ์
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงพิมลวรรณ พลอยระยับ
๐๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๓๕
เด็กชายอิศเรศอิศราณุรักษ์

แก้วทิพย์
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงบีมลัดดา รัตนมงคล
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายสมเกียรติ ศรีนวล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงณิชารีย์ ดาเรียน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายธวัชชัย นรสิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงทัศนา หารสูงเนิน
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงเบญจฉมา มิตรวงษา
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงพิมพ์หทัย ศรีฉำ
๐๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายกษิดิศ จ่าปน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายวรารักษ์ เถือนสันเทียะ

่

๑๓/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงกชกร สุขเกษม
๐๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงสิทธิโชค แจ่มจันทร์
๒๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงทัศนีย์ มีดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงสิริมณี วังมะนาวพิทักษ์ ๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายนุจรี โพธิศรี

์

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงชุติกานต์ วงษาโรจน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงสุภาวิตา สิงห์งาม
๒๗/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายนัท จันทร์รวม
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายณัฐนันท์ แดงเดช
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงพรพรรณี ซ่อนนอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ บุษยบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๙ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงนฤมล หมืนหาญ

่

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อาชากิงแก้ว

่

๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๕๗
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

พาสวัสดิ

์

๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ รายวรรณา
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงอรวรรณ ริมเถือน

่

๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กหญิงปรารถนา ฮุงฮวน ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงนฤมล ผะอบเหล็ก
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงรัตนา ศรีปนเปา ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงพิไรวรรณ หวังกาย
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายเอกชัย ยอดเสรณี
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า บุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงธมลวรรณ คงศาสตร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงบุษบา ลาพา
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงวริศรา แจ่มหมวก
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กชายสราวุฒิ วงษ์ดวงแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงสิตานัน แสงจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กหญิงเจนจิรา ฉันงูเหลือม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงเบญจมาศ อุปรีย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๗๒

นางสาวกรรณิการ์ แซ่จันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๗๓

นายกฤษณะ ชุ่มจิตต์
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๗๔

นายกีรติ จันทะวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๓๙

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๗๕

นายดาวิด พันโนบัว
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๗๖

นายถิรายุ ศรีจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๗๗

นางสาวธัญญารัตน์ บุญชม
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๗๘

นายนันทพงศ์ หงษ์คำหล้า
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๗๙

นายพัชรพงศ์ เผ่าพงษา
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๘๐
นายภานุวัฒน์ เดือดใจ

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๘๑

นางสาวมณฑิตา พรามวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๘๒

นายลักษมณ์ นภัสกรวงศ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๘๓

นางสาววันดี หลวงฤทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๘๔

นางสาวสมฤดี พรหมรักษา
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๘๕

นายสารสิทธิ

์

ทองทับ
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๘๖

นางสาวสุดารัตน์ มิตรดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๘๗

นายสุทธิพงศ์ รักหนองแซง

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๘๘

นางสาวอรอุมา สุดแดง
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๘๙

นางสาวอารดา กิตติเจริญสินชัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๐ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๗๙๐

นายเจษฎากร วันเต็ม
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๙๑

นางสาวเพ็ญนภา ศรีศิลป
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๙๒

นางสาวเรย์ญดา ถินศรีธิ

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๙๓

นางสาวเวธกา ทรงวัฒนดิลก
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สัมพันธ์สกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายทินภัทร ช้างปาดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๙๖

นายธเนศ เซ่งเครือ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๙๗

นายกรรณิการ์ ทับทิมแดง
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงกฤษณะ สาคร

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๗๙๙

นายกาญจนา ทับพึง
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๐๐
นายขวัญมนัส ทองทิพย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๐๑

นายขวัญฤทัย พลายแจ้ง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๐๒

นายจิณห์นิภา สาริกา
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๐๓
นายจุฑามาศ เกตุอุดม

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๐๔
นายชนานา เพชรน้อย

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๐๕

นายชุติมา พูนผล

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๐๖

นายฐิติรัตน์ นันตระกูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๐๗
นายณัชชา มีสมบูรณ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๐๘
นายณัฐฑิตา บรรเทิง

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๐๙

นายณัฐมน บัวทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๑๐

นายณัฐสิฏา เทียมทัด

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๑๑

นายดวงกมล ศรีนาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๑๒

นายทวีทรัพย์ มณีรัตน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๑๓

นายธนภรณ์ คงเชนชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๑๔

นายธนมนต์ เทียงอยู่

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงธนวันต์ สามงามทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๑๖

นายธวัลหทัย ภู่ระย้า
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๑๗

นายธัญวรรณ ศรีงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๑๘

นายธิติรัตน์ รัตนสนธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงธีรภัทร์ เพลียเท้าอุ้ย
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๒๐
เด็กหญิงธีรวัตร ประจันทัง

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๒๑

นายนฤภร สุขสำราญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๒๒

นายนัฐฐิชา สมเพ็ชร
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๒๓

นายนันท์นภัส ทองทิพย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๒๔

นายพรนิภา รอดพ้น
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๑ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๘๒๕

นายพรรณพสา มากแสง
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๒๖

นายพิณนภา เหลียวสุธี

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๒๗

นายรัตน์ติกาล ขุนสงคราม
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงรุจิโรจน์ ผลฤทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๒๙

นายวรรณกานต์ ภู่เต็ง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๓๐

นายวิชิตา ลัดกลม

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงศตวรรษ ทองดอนพุ่ม
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๓๒

นายศรัญญา จันชัง
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๓๓

นายศิริรัตน์ ออมสิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงสหทรัพย์ รัตนาชาตรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงสิทธิพล งามน้อย
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๓๖

นายสิริมาศ ปนเจริญพรทวี
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๓๗

นายสิริวรรณ ส่งแจ้ง
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๓๘

นายสุดารัตน์ ลือชา
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๓๙

นายสุทธกานต์ เพิมสมบัติ

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๔๐

นายสุภาพร พงษ์สุวรรณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๔๑

นายสุมิตตา เทพทิพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๔๒

นายสุรีย์นิภา สายสุทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๔๓

นายสุวรรณา แสงนาค
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๔๔

นายอทิตยา เรียมแสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๔๕

นายอรนลิน นุ้ยคง
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงอลงกต สร้อยทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงอัฐพร เพ็ชรโยธิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๔๘

นายอารยา นำสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๔๙

นายอารยา สินศร
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๕๐
นายเกวลิน สนใจ

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๕๑

นายเจนจิรา เกษมสุขไพศาล
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๕๒

นายเจนจุฬา ค้าทรัพย์เจริญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงเจษฎา กระจัด
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงเสกศักดิ

์

สิทธิสังข์
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๕๕

นายแสงระวี ใจมัน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๕๖

นายโชติกา ศรีเชียงขวาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยบรรพต  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงจรัสรวี จิตรบรรเทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงจุฑามณี น้อยช่อ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงมุทิตา ลูกเขือนเพชร

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๒ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๘๖๐

เด็กหญิงวิภาดา ขำเหมือน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายจิรภัทร เชิงชม
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงพรชนิตว์ ขุนประเสริฐ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายสุขสันต์ ปธิรูโป
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงจิตตาภา อุ่นจิตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๖๕

นางสาวพัชรพร งามขำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กชายธนพล โพธิปฐม
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงอริสา คนเพียร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงณัฐติพร คงเพ็ชร
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงพัชรา ดวงรัตน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงยุวดี พานทองคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงจินต์จุฑา พรายแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงณิชา แปนอ่อน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงนลินทิพย์ เสมอใจ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงนันทภรณ์ บัวขาว
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา เกิดประดับ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายปรเมศ อยู่คง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงศิริวรรณ อ้วนผิว
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงรัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงเยาวพา จำปานาค
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กหญิงปาตารี ศิริบรรจงกิจ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงแก้วตา คลีฉายา

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงสุภาพร โตใหญ่
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงพรรณราย อินทรศร ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง สมอโพรง  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายรัชตพล พรหมเชือ

้

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง สมอโพรง  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายธนศิลป ต้องประสงค์
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง สมอโพรง  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายจักรี หนูเจริญ
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง สมอโพรง  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงตามรีย์ อินทรศร
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง สมอโพรง  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กชายอภิวัฒน์ สำราญใจ ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง สมอโพรง  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายศุภณัฐ จงอุดมทรัพย์ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง สมอโพรง  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายนิโคลา อิริก

๑๙/๖/๒๕๔๘
สะพานขีเหล็ก

้

สะพานขีเหล็ก

้

 

ปข ๒๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงชนากานต์ เจริญทรัพย์
๓/๑๐/๒๕๔๖

สะพานขีเหล็ก

้

สะพานขีเหล็ก

้

 

ปข ๒๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายเจษฏา ฉำชืน

่

๑๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก หนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงชาลิสา พิมพกรรณ์
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก หนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงภัทรลาภา อินทกูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก หนองแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๓ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงอรวรรยา จรรยารัตน์ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก หนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงสุชาดา จันทร์ใจ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก หนองแก  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๙๗

นายอภิสิทธิ

์

นาคธรรมขัน
๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายกิติพัฒน์ วัฒนเจริญรุจน์
๑๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โพธิทอง

์

๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายอภิวัฒน์ เหมือนอ่วม

๒๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๐๑
เด็กชายอาทิตธวัช จินดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายพิทวัส อินทะวงศ์ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กชายเตชินท์ พ่วงพูล
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๐๔
เด็กชายธีระพัฒน์ อินทร์อ่อน

๑๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายภานุวัฒน์ จำปาบุรี

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กชายรัชภูมิ แฝงฤทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กชายอรรถพล อักษรศรี
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๐๘
เด็กชายณฐกร โพธิประเสริฐ

์

๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๐๙
เด็กชายกุลเชษฐ์วพัศ แสงพิทักษ์

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กชายวงศกร ใจบุญ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ดอนไผ่ใหญ่
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงอังคณา เพียรเสรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงณัฐนิชา ธงวิชัย
๑๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สมนาแซง
๓๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ เจริญจิต
๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงจุราวรรณ สารีเพ็ง ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงมัณฑนา พรมมิ
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงโศรยา เทพบุตร
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ พราหมน้อย
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงณัฐธิดา พึงเจาะ

่

๒๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงสุนิษา ยอดยิง

่

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงพิยดา กองจินดา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงธนพร เชยโพคา
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงอัญชิสา กุลมาลี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงเมธาวี อ่วมเมือง
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงกัญญานัฐ คำจันทร์
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงนำฝน พระครอง
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงรัตนมล เจนสุวรรณ ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงรพีภัทร นิลเพชร
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๔ / ๑๒๐
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ปข ๒๔๕๙/๒๙๓๐

เด็กหญิงพัทธนันท์ แดงโชติ
๑๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงฐิติญาณ์ กลัดหลำ
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงณิชาภัทร มะรินจันทร์
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ณะจินดา
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงลักษิณา ภักดีโสภณ ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงสุภัสษร พรหมเชือ

้

๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงอรวี ชัยศรีวรานนท์
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงอาริตา มโนทัยภูมิ
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงจฑามาศ คนคล่อง
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงศรสวรรค์ จันทิราช
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทะเลน้อย

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงทิพย์กมล ชินนอก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงอรณัฐ สังวาล
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงณัฐธิดา นาคสวัสดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงนิษิตา ยังสวาท
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๔๕ เด็กหญิงแพรพรรณาภรณ์

นาถมทอง
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงปาณิศา วันเพ็ญ ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงชนิกานต์ คงเกษตรสิน
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงวรรณษา พุทธชาด
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงมนธิตา พิมพ์กำเหนิด
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กหญิงพัชรา สิมมา ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงศิรประภา สัจจชลพันธ์
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงวลัยภรณ์ ประเสริฐสม ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายกฤตยชญ์ สุขพราย
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายจักราวุธ เกียรติสงคราม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายคีตภัทร อรรถรัฐ ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายสิรวิชญ์ ยุทธวารีชัย ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายภูริเดช ตะโกมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายวรศักดิ

์

แซ่ย่าง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายพันธกานต์ เสริมสุข
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๖๐
เด็กชายณดล เหมือนแซง

๑๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายกนกพล สัญจร ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายอลุกรณ์ ก้องพจนารถ ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายอาณัชชา ภู่ภิรมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายวุฒิพงศ์ ณ ตะกัวทุ่ง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๕ / ๑๒๐
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ปข ๒๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายธนภัทร เทพารักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ใจตรึก
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายกิตติพงษ์ วงศ์ดี
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายปณชญา ศรีงาม
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายปราบศัตรู เพ็งกลาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กชายนิติพล ขันทอง
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายพีรวัชร์ อ่วมด้วง
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายศิวิช สุคนที
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายพีรวัฒน์ ขวัญเรือน
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายภูวดล แซ่ลิม

้

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายธนาภัทร แก้วเรือง
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายชานน บุบผา
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายอรรถนนท์ บุญเพิม

่

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายธีร์วรา อัฒพุธ
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายอภิพัฒน์ พันธุ์น้อย ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กชายภูกิจ ทองประเสริฐ
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายนิติธร นาเวช
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายกิตติพศ เหล็งสุดใจ
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายรวินท์ ใจจดทน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายวิชิต เฉลิมกลิน

่

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายกิตติภพ บุญรอด
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงอรวรรณ มือแลอากู่ ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงนำทิพย์ คำหนองหว้า
๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงณัฐญาดา ภูสมจิตร
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงสุมิลตรา ภูสีสม
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงเขมมิกา ชัยบุรินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญเลิศ ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๙๒
เด็กหญิงธัญญาเรศน์ ขำขะจิตร

๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงโชติกา เทียมกิงทอง

่

๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงกมลพรรณ พลเคน
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงธันยชนก ลำไย
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงธัญทิพย์ พุ่มพวง
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงมาริสา นวมโหมด ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงชริตา พึงแพง

่

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๒๙๙๙ เด็กหญิงกาญจน์ปภาพัฐ

เอียมสะอาด

่

๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๖ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงพรรษชล มะลิวัลย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงณัชชา มฤคศิรมาศ

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงศุภิสรา นาคะอินทร์

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงรมย์ธิยา เลิศประเสริฐ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงศิรภัสสร พะเลิศรัมย์

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงภัคจิรา จันทร์เมือง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงลภัสรดา วันเต็ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงลูน่า  นิน่า

วานเดอร์เธย์เดน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงชฏาภรณ์ เพ็งรักษา

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงวรัธญา โยคะสิงห์

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงมัณฑนา คามะปะใน

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กหญิงปานทิพย์ ภาสดา
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๑๒

เด็กหญิงสาธิตา ศรีคชา
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงวรวรรณ หอยสังข์ทอง ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงอภิญญา แต้ฮวง ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงประวีณา รินรัตน์
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กหญิงชนิตา ศรเวช
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ สังข์ทอง ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๑๘
เด็กหญิงวิรัญญา เนียมใหญ่ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กหญิงภัสสร ไชยอินทร์
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงนุชจรี พรมเมย์

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กหญิงมนตร์ลดา ศรีภักดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงณัฐสุดา นิลทับ

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กหญิงธนวันต์ คงพฤฒิโรจ
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๒๔

เด็กหญิงธนวรรณ ขุนไชย ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงศรารักษ์ หริงระรี

่ ่

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๒๖
เด็กหญิงสุรีกานต์ ฐาปนียากร

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กหญิงจารวี สร้อยนวม
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๒๘

เด็กหญิงสิทธารา พอลเซน ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๒๙ เด็กหญิงศุภวราลักษณ์
จิตรวิจารณ์

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงชายาวดี เอียมเจริญ

่

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กหญิงนัทชา กลินน้อย

่

๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๓๒

เด็กหญิงวณิดา พละวิสัย
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๓๓
เด็กหญิงธัญชนก พุ่มกุมาร ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๓๔
เด็กหญิงสราสินี สระสงคราม

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๐๓๕

เด็กหญิงนภาวรรณ ปนแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๓๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พันธ์มอญ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๓๗
เด็กหญิงธนภรณ์ โชติกเดชาณรงค์ ๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กหญิงพรรัตน์ หลีเกษม
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กหญิงทิศารัตน์ ทิมทับ ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงศราสิณี จันทรา

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๔๑
เด็กหญิงสุมิตรา ใหมละออง

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กหญิงณัฐฐิภรณ์ อมรชร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กหญิงศุภสุตา นาคทอง ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๔๔
เด็กหญิงเพชรราณี ซือตรง

่

๑๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๔๕
เด็กหญิงลักษิกา ตะคาล

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กหญิงศรัณญา แฮมเมอร์ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๔๗

เด็กหญิงรสธร เกิดชะนะ
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๔๘
เด็กหญิงวรรณิศา ตุ้มตระกูล

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงนพวรรณ ใจเด็จ

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงจิรสุตา กันเอียม

่

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๕๑

เด็กหญิงกชกร พิทักษ์
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กหญิงกนกวรรณ คลาดแคล้ว ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๕๓
เด็กหญิงกฤติญาณี คล้ายสุวรรณ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงสุภัสสรา พรหมรักษา
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๕๕

เด็กหญิงเสาวภาคย์ แสงวิจิตร
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๕๖
เด็กหญิงสิริรัตน์ ลอยจันทึก

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๕๗
เด็กหญิงชญานิศ ยงยืน ๔/๑/๒๕๔๗ ศพอ.วัดหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กหญิงจันทร์จุณี ชืนเมือง

่

๒๐/๑/๒๕๔๘
ศพอ.วัดหัวหิน หัวหิน  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๕๙

เด็กชายศิริณัท เหมือนอ่วม
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคร้า วัดหนองคล้า  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงนรมน พุ่มไสว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๖๑
เด็กหญิงนันทิชา สำคัญจิตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กหญิงพรนภัส ทรงประเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๖๓

เด็กหญิงอนุสสรา ยิมรอด

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๖๔
เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์วิจิตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๖๕
เด็กหญิงธิติมา คงทิน

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๖๖

เด็กหญิงนันทิดา คุ้มครอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๖๗

เด็กหญิงพรทิพย์ ใจดี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงมสฤณา พรหมเชือ

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๖๙
เด็กชายวันชัย เชียงฝุง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๘ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงสุพรรษา ถาวร

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๗๑

เด็กหญิงสุพรรษา อดุลย์รัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงสุวนันท์ คุ้มครอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กหญิงจีราภรณ์ พลอยหัวแหวน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๗๔

เด็กหญิงชฎาพร สีสมุทร
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๗๕

เด็กชายชนายุทธ ยอดทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงชลธิชา ฤทธิบัว

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๗๗

เด็กหญิงณัฏฐา ขันแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๗๘

เด็กชายณัฐพงศ์ สุรา
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงณิชาพัชร์ ช่อเกตุ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายทัศนัย สาสุข

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กหญิงปวริศา สวัสดิสรรพ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๘๒

เด็กหญิงปาณรวีร์ พันธ์เจริญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงพรนภัส สายพร้อมญาติ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงพรนัชชา สายพร้อมญาติ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงพรรณนิษา เฮงฮู้

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๘๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุกสี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงพัชรี มูลเกตุ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กชายพุพันทอง พรของอินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กชายมนตรี รอดบรรจง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายวายุ คำสา

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กหญิงสุกรรยา ผึงหลวง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงอาทิตยา สุขศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กหญิงอารดา ทองทา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๙๔

เด็กหญิงเกศนี ไพเรืองโสม
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กหญิงกนกพร จันทร์ช่วง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายณัฐพงศ์ มาลีผล

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๙๗

นางสาวทัศนีย์ บุญเจือ
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กหญิงปวีณ์นุช หนูน้อย
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๐๙๙
นางสาวภัศรา มรกต

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงสรณีย์ เพิมพูล

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๐๑

เด็กหญิงอำพิกา บุญนำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๐๒

เด็กชายแก่นชัยย์ พันธุ์มณี
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กหญิงแพรทอง คุณทวี

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๐๔
นางสาวจณิสตา แผ้วลุ่มแฝก

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๙ / ๑๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๑๐๕

นางสาวธันย์ชนก ผิวงาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๐๖

นางสาวธิดารัตน์ เย็นใจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงนภสร เหลืองวิลัย

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ประภา เกิดทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กหญิงยศวดี บุญเคลือบ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กหญิงวนิดา มีแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๑๑

นางสาวอริสรา ชมชืนจิตร์

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงกัณฐิกา เพิมสินธ์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายณัฐชนน สงสัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ขันขวา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงพรณวรรณ ธงเพ็ง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายศากยะ เทพสาร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงสุมาลี กลินรัน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายอานนท์ สงสัย
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงเมริษา กลินแก้ว

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กชายธันวา ดวงจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ ชูพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายวิชา มังสา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงสุรารักษ์ สีเมฆ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายอนุยุต อินขำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงไอลดา ไซทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๒๖

นายฉัตรปกรณ์ ใจเย็น
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงชญาดา สอาดชืน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงชลธิชา อรุณส่ง
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แจ้งเศรฐ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กชายณัชพล คำหล้า

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายณัฐชนนท์ นิพิฐพนธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายนนทวัฒน์ อิมฉิม
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงนัยนา นามพรม
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายปรมัตถ์ เถินหิตย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กชายประจักษ์ นำกลัน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายประสิทธิ

์

เพชรสุทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๓๗
เด็กหญิงปญญาภรณ์ แก้วสะอาด

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงปยวรรณ แย้มยีสุ่น

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงรสริน สังข์แก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๐ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๑๔๐

เด็กหญิงวนิดา สิทธิไชย
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงวันดี ปรอดโปร่ง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กชายศักรินทร์ หนองน้อย
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายสกาย บุญมา
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายสหชาติ ใจหาญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ดวงศิริ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายอโนชา ใจชือ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงอ้อ พันธุรัก
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ รามศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงเปรมฤทัย สังข์ทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงเปรมวดี นวลศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๕๑
เด็กหญิงณัฐฌากรณ์ พรหมชนะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงสันห์ฤทัย สุกสี
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ คุ้มตลอด
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แกว่นกสิการ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงกิติยา สำฤทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วแตง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงธารารัตน์ หัสดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายธีรภัทร แจ่มจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

พลหนองหลวง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๖๐

เด็กชายสุรชาติ ม่วงเขาแดง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ด้วงไพร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงจิรัชญา ฤทธิคำรพ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สะอาดนัก
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงญาณิศา พลับงาม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงณิชนันท์ ศรีสำอางค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงนงลักษณ์ พุ่มไสว
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงนำทิพย์ ปนเฉย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงปาริสา พันแตง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงพีระกา วงษ์วรวานิช

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงวิชุดา ชูกำลัง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงศันศนีย์ ปานอุทัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงสุกัญญา สุขพลาย
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงสุชาวดี จิตรสมบุญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงอรจิรา เจริญยิง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๑ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองใส
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงกุลธิดา รติรณชัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายคิมหันต์ ยิมละมัย

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายบุญเลิศ ศรีจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงปญญาพร ฤทธิบัว

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กชายปยะวัชร์ สุดใจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มุนนี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงพันธกานต์ มูลเกตุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงพุทธรักษา วงค์สีชา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายยุทธิวัฒน์ สายพร้อมญาติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงรัชดาพร ลองนา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายวรวิชญ์ พันแตง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายเมธา เทียนหอม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายธนศักดิ

์

สละน้อย
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทร์สนิท
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๙๐

เด็กหญิงวริศรา วารุณประภา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายวีรภัทร ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงอริสา แจ้งทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายกฤษณะ อินทร์คำแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงทรงอัปสร ติงทอง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงพรไพลิน แสงอรุณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงกัญญ์วรา ทิวาวงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงจุฑามาศ กุลเฉลียง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายพิธากร เพ็งสง่า
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ พลศักดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงสรวิสา ฤทธิบัว

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงอภิญญา ใจคน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศิริเพ่งไพฑูรย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๐๓

เด็กหญิงชนาภา มีนาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กหญิงชนิกา แซ่ตัง

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กหญิงญาณิศา ทองลากาศ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กหญิงนัสนัน ผลประเสริฐ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กหญิงวิลาวรรณ จันทร์ทรา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กหญิงอมลรดา อยู่เย็น

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๐๙
เด็กหญิงรัตนา นุ่มน้อย

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๒ / ๑๒๐

้
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ปข ๒๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กหญิงสิริพร โคสินธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงธันย์ชนก เนือนิม

้ ่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงนำหวาน ทรัพย์เจริญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงพุธิตา วันเต็ม
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร์บรรจง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงแพรทอง พูลลาภ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงกัลยา จงเจริญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงข้าวหอม ปญญาหาญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ สุขใส
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายณัฐพล จงเจริญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงภัคจิรา ประจักร์สิงห์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงรัตนาวดี ศุภรนานา
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายวิศรุต มัดตรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงสวนีย์ วัดสว่าง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงสุกานดา รูปลออ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงอภิชญา วันเต็ม
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงอรฤทัย พันธ์สวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๒๗

นายแต้ม สายทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายกษิดิเดช

์

รวงทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๒๙

นางสาวจันทรี จงเจริญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กหญิงณัฐทิตา อาจเทศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงนาขวัญ ศรีหาฤทธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงนำผึง

้

ปลอดโปร่ง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทรัพย์เจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงอรสา สุภาพ
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๓๕

นางสาวอุทัย จงเจริญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงคชพร ทองจีน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงจิรวดี ปองสิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงจิรัชยา พะโยมเยียม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงชัชฎาภร รอดกรุฎร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๔๐
เด็กชายชาตรี ศรีจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายฌิภมร ลิมปสถาพร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายณัฐพงษ์ กล่อมพิรุณ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงดวงจันทร์ เหมือนพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงดาวจรัส สุวรรณรัตน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๓ / ๑๒๐

้
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ปข ๒๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายธนพัฒน์ โพธิเย็น

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงธมลวรรณ พวงทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงธันวดี พูลพิพัฒน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายธีรภัทร์ อามาตย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กชายนนทพัทธ์ วิลัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายนวพล นิฤนาถ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงนัฐการ เข็มทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงนันทกานต์ ยังแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงนิตย์ธเนศ ทรหด
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงปริชญา ช้างเปยม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงปยะบุตร มวลพล
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายพงศ์ดนัย โลหะรัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วสีเหลือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายพัชรพล อิมทัว

่ ่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๖๐
เด็กหญิงพิมพาภัทร์ ศรีอินทร์สุทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายภคพล ทองอ่อน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายภูวรินทร์ อยู่ญาติมาก
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงภูษณิศา ทองเสม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงวันพรรษา สิงห์ฤกษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายวิทวัส พุดคง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงศิริลักษ์ แสนสิงห์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงศุภร ศรีสดใส
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายสิทธิพล ส่องสว่าง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เพิมลาภ

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงสุพรรษา บุญเย็น

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงอภิสรา คำวาสี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงอรวรรณ ชิตวงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงอรอนงค์ วรวรรณผ่อง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงอริศรา พุ่มทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายเกรียงไกร ประกอบปราณ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงโชฏิกา สุขเกษม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงกชพร ธนาวัฒน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงกชพร สีตะบุตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ผุงเจริญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๔ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๒๘๐

เด็กหญิงกานต์ธิตา ยิมบุญ

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายกิตติพศ พรมดอนกลอย
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงกุสุมา ชาลี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงจิตราพร ทิมแท้
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายฉัตรชัย เล็กเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ อนุดิษฐ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กชายณัฐกิตต์ อู่ทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วเอียม

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายดนัย เรืองน้อย
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงดวงหทัย อ้มทองหลาง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ ม่วงเอก

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ติพุก
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ คงทิม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายธีรนาถ วัตรสติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายธีระวุฒิ หอมเนียม
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงนงค์รัตน์ จันทร์เจ็ก
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงนรารัฎฐ์ วงค์สวรรค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงนฤมล เพชรจินดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงนันทพัฒน์ สืบสาย
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายนิติพงษ์ พ้นภัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายบัญชา คำงาม

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๐๑
เด็กหญิงบุษกร อนันตริยพันธุ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กชายภานุพงษ์ หมืนราม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เอียมสอาด

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กหญิงรินรดา ยอดใหญ่
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงรุ่งไพลิน แก้วผึง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๐๖
เด็กชายฤทธิชัย ปจฉิมมา

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กหญิงวรรณนิษา จันทรสุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กชายวรายุทธ์ วัตรสติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๐๙
เด็กหญิงวริศรา อบมาลี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงวริศรา แก้วสอาด

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ สุขแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายวายุกูล บรรลือทรัพย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงสริสา นวนผ่อง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงสิริวิมล กลินมาลี

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายสุทธิพจน์ ชัยศุภวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงสุพรรษา พงศ์พราหมณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายอนันตชัย ยังแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงอภิชญา จันเพ็ชร

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงอริษา จีนตลับ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กหญิงอังคณา ไหมทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงอุไลพร บุญเทศ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงเจนจิรา องอาจ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงแสงจันทร์ ศีลประศร
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายนนทพัทธ์ อ่อนน้อม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ลาทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงอริสา แสงสม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายชนินทร์ กาญจนดิษฐ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายณัฐพล สุขสุวรรณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงนำค้าง ศีลประศร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กหญิงสุนิสา ผิวขาว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๓๑

นางธันยา แสนสิงห์
๐๖/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๓๒

นางสาวยุวเรศ บัวกระสินธ์

๑๕/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๓๓

นางพัชรี ชืนอารมย์

่

๕/๒/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๓๔

นางสาวสุภัทชา สุขสวัสดิ

์

๑๙/๔/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงณิชาภา ภูวรณ์ ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายทินกร โพธิสังข์

์

๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงมุกดาวัลย์ หญีตปอม
๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วงษ์จู ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงอมรา แสนทวีสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กชายกวี สีแสง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายนันท์นภัส ช่วยรักษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงพรพิมล หารกลับ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงลวัณรัตน์ เชือชุ่ม

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงวรรณชนก ทองคำหงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงวราภรณ์ เบ้าศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงวิชชุดา อินทร์แย้ม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงสุพาภรณ์ วงษ์สมัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงกรีฑารัตน์ กันฑบุตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายภูมรินทร์ คิดอยู่
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๖ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๓๕๐

เด็กชายรัตนพล รัศมี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายวันเฉลิม ฤทธิเลิศ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายอภิชาติ กันฑบุตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วเกลือน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงไพลิน กกฝาย
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงณิชารีย์ ชอคิช
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายวาทิน นิลน้อย
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงสิตางค์ เพชรแก้ว
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงณัฐนิดา จันทร์เจริญ
๑๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงพรเพ็ญ กลินมาลี

่

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กชายภัสกร บุญแก้วคง

๑๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายมณฑิต บานแย้ม
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงวรินทร สุขจัน

่

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา แพรพันธ์ ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปลอดโปร่ง ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายสุทัศน์ พงศ์พราหมณ์
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายรัชชานนท์ นิคมจิตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงสุนิสาห์ เดชฤทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงแก้ม สุดประเสริฐ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายแสงเพชร ช่วยบุญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๗๐

เด็กชายจักรพล แก้วศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงจิราพร ชูเสน
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายธีปกรณ์ เอียมสง่า

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงนฤมล หนูรุ่ง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงนิตยา เกตุมณี
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายปฐวี อำไพ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงปนัดดา ทองสังข์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ จันทร์เขียว
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายพชรพล โพธิวัฒน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายพิพัฒน์ วัดล้อม

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กชายมานะชัย จันทร์ทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงรัตนาวลี บุตรลพ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๘๒
เด็กหญิงสุทธิดารัตน์ กิงทอง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงอิทธินันท์ จันทร์ทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๘๔

นางสาวเปล พม่า

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๗ / ๑๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงณริสสา ศรีสุขแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ หนาแน่น
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กชายนฤเบศ อุปถัมภ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงนัทริกา รอดประเสริฐ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายพนธกร วัลย์ดาว
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๙๐
เด็กหญิงพรรณพษา งามคง

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายภูวนาถ ทองเอียง
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๙๒

นายวิศรุต กรุดนาค

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงศศิธร เลิศปญญา
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงสายใจ อ่วมพยัพ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงสุรางคณา ศรมณี
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงหงส์หยก ยกเอียด
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงอรวรรณ ชัยพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงอาทิตยา รอดประเสริฐ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงอารดา ปลอดโปร่ง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไล้สม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๐๑

เด็กหญิงขนิษฐา พรหมชนะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กชายจักรกฤษณ์ ประเทศ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กชายจักรมงคล ไชยชนะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กชายจิรภัทร มนพลับ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๐๕

เด็กหญิงพรพิมล จันทร์ประภาศ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กหญิงพัชราภา ติดไหล่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กชายรัฐภูมิ เก็บไว้

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๐๘

เด็กชายศักรินทร์ เทียงตรง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๐๙

เด็กชายห้าอานันต์ อินทร์อนันท์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๑๐
เด็กชายอมรเทพ สังข์แก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กหญิงอุดมพร ศรบุญทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงเอมกมล รอดไป
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๑๓

นางสาวลัดดา ฐานียการ
๒๕/๐๓/๒๕๐๘

วัดทางสาย ทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายณัชพล บุญล้อม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขามัน วัดเขามัน  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อาจบุรายณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามัน วัดเขามัน  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงสุวิชา เสนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขามัน วัดเขามัน  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายสิริกร เสนา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามัน วัดเขามัน  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ หวานทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามัน วัดเขามัน  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ทับน้อย
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามัน วัดเขามัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๘ / ๑๒๐
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ปข ๒๔๕๙/๓๔๒๐

เด็กชายนิพัทน์ ปนทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขามัน วัดเขามัน  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงนิสา หงษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขามัน วัดเขามัน  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๒๒

นายพิทักษ์ เหมือนจินดา
๐๒/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านเขามัน วัดเขามัน  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กหญิงกัญญาณี ยิมใย

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ แรงกสิกรณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงวรีรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กหญิงสุจารี พูลสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ รุ่งสว่าง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงสุรางคนา นานอน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงอภิสรา วิทรมานันท์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงอรนลิน สินสอน

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายอรรถพล สายเล็ก
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงกชนุช สัจจา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงกรกต สุภาผล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงกรรณิกา ศรีพัฒน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กชายก้องภพ ช้างสาร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นิลนพรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายชลิตพล สารสุวรรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กชายณภัทร พูลสวัสดิ

์

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๔๐

เด็กชายธนโชติ สีภูธร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายธีรภัทร เปาทุย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงนุชวดี เกิดยินดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายปณณวัฒน์ ไพรพล
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงปาริชาติ เกตุศิริ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงพรพนิต รักชาติ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๔๖
เด็กหญิงพลอยนำผึง

้

ประเดิมพร
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายรพีพัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงวรลักษณ์ พุทธ์คุณรักษา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายศิริวัฒน์ ยูโซ๊ะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

ทองคำเภา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายสิรภัทร พลอยแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายสุริยะ อำมาตเสนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายอมรเทพ ร่มโพรีย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายเจนณรงค์ หนูเล็ก
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๙ / ๑๒๐
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ปข ๒๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายกมลภู อินทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กชายจักรกฤษ ดวงเนตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงจักรีญา ศรีเหรา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงฉันท์สินี สูงหงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงฐิติพร ยิงยง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๖๐

เด็กชายตะวัน พลอาสา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงธิติรัตน์ โกมินทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงนิชาพร วงศ์จิรรัตน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๖๓ เด็กหญิงพรรณพฤกษ์ษา

ขำพวง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงพัชรา อุทัยมา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายพุฒิสรรค์ ขมินเครือ

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงภัทรชิญา หญีดอารัญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายยศธร จันทร์เปรียง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กชายรพีภัทร พราหมน้อย
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายรพีภัทร วัดล้อม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๗๐

เด็กชายรัชชานนท์ ภูสมนึก

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงศิริพร ปรีชากุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงศุภสุตา กันยะวงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงอทิตญา วิทรมานันท์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายอลงกรณ์ วงษ์ปา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายอิสรา สุคนธ์น้อย
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงเกตน์สิรี ชูช่วย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงเสาวรส วัฒนทรัพย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงจิระวรรณ ไพรพล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงจิราพร เพิมบัวจำ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๘๐
เด็กชายชญานนท์ พานคำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงชนากานต์ คอนหงาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงชนิตา ช่วยแต้ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายชาญณรงค์ ชืนกลิน

่ ่

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงทิพย์สุดา อำกลาง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กชายธนกฤต ออดรบ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายปฐมพงษ์ ธนบัตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงปยะภรณ์ น้อยนิวรณ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายพชร น้อยสอาด
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กชายพรพิวัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๐ / ๑๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๔๙๐

เด็กหญิงพิมลทิพย์ ปูปาน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงวราภรณ์ สายเล็ก
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงศศิณา นามแย้ม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายสิทธิเทพ

์

เกตุรักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงอลินตา ปนศิริ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงเพชรลดา ห้วยหงษ์ทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงจุทามาศ คงศิริ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงชลธิฌา หงษ์ทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายณรงค์ เกษมทับทิม
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายบุญไพศาล บุญชาติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงพรทิพย์ สุดอาลัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กชายพัทวี แสงทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๐๓
เด็กหญิงภูษณิศา ฤาโสภา

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กหญิงวิรวรรณ คงดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กชายสุทธิรักษ์ สุคนธ์น้อย
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๐๖

เด็กชายสุธากร จันทร์เปรียง
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กชายอมรเทพ สุขสวัสดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กหญิงอาภัสรา แสงใส

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๐๙

เด็กชายพรหมทร พูลสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๑๐

เด็กหญิงภานิดา ใจกว้าง
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายรุ่งอรุณ วัลณา
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดดอนยาง  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงกฤษติญา นามทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายธนภัทร รำพรรณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายธนภัทร รุ่งเรือง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายธรรมนูญ สอนชิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๑๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ปกษา

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงปฐมาวดี จีนสายใจ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กชายภูมินทร์ เกตุรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงลินลาณี ลาดซ้าย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กชายศรัณย์ สว่างเกตุ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงอาทิตยา ภู่ใหญ่
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายอิสะวะ รักดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายเฉลิมชัย จีบเจือ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงภูมรินทร์ ดำรงค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๑ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ทัดพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายภาณุพงศ์ วงษ์ฬา
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงรสา ทองคมขำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงอนันทพร จันทสุวรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๒๙

นายกงพัฒน์ เขียวชะอุ่ม
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๓๐

นายจิรายุทธ ศุภศิริวัฒน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๓๑

นายนที สกุลคูหาสวรรค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๓๒

นางสาวปพิชญา โปร่งศิริ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๓๓

นางสาวพัชราภรณ์ คุ้มตลอด
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๓๔

นางสาวมัลลิกา เทียมถม
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๓๕

นายมาโนช ผุดผ่อง
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๓๖

นางสาวสกุณี ดีดวง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๓๗

นางสาวกนธิชา
เจียมมานะสมบัติ

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๓๘

นางสาวกรรณิการ์ พรมเชือ

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๓๙

นายณัฐวุฒิ รอดเสวก
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๔๐

นายพันทกร บำรุงศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๔๑

นายพีรพงษ์ ดำเลิศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๔๒

นางสาวภัทรวดี อินภิวาท
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๔๓

นางสาวรัตนาภรณ์ วงค์แหวน
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๔๔

นายวิภาส ครอบครบุรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๔๕

นางสาวสุดธิชา สุดสวาท
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๔๖

นางสาวสุภาวดี บุญหนัก
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๔๗

นางสาวอมรวดี โม้คำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๔๘

นายอานนท์ ทาจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๔๙

นางสาวเจนจิรา ขาวสอาด
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๕๐
นางสาวปภาภรณ์ ขยันจิตต์

๑๘/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๕๑

นางสาววิมล รอดสุกา
๒๕/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กชายคีรีบูรณ์ บุญเรือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงจตุพร แย้มโอฐ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงจารุวรรณ์ คุ้มตลอด
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายจิรายุ เพชรอาวุธ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายชัยรัตน์ หน้านวล

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงณัฐติการ ปานเหลือง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงณิชากร อุปริพุทธิ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงตติพร มณีรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๒ / ๑๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๕๖๐

เด็กหญิงนฤมล หินศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงนันทกานต์ จันเพ็ชร

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงพิชญาภา หน้านวล
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงวัลลภา อุปริพุทธิ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงจิราพร บุตรเพชร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงธิญาดา ชนะพาห์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงพนิตพร คงแท่น
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงพรพรรณ แก้วประสม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายพีระพล นิมเขียว

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายศุภกร เพือมเสม

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กชายสมเพชร ประจิตร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงอนิสา หนูถึง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กชายอภิรักษ์ ทองสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงอริสรา รอดม่วง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงณัฐวดี ศรีจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา หอมกระแจะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงปริมวารี

่

พึงฤทธิ

่ ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ฉิมมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงวริศรา หนูถึง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงวันณี เขียนวาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๘๐

เด็กชายวีรวัฒน์ วงษ์สวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายอมรชัย ฝกแก่นจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงเนตรดาว หอมกระแจะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงกาญจนา มันประเสริฐ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กหญิงจีระนันท์ ฉิมมา
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กชายธนศักดิ

์

ร่มวิเชียร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงนันทิกา สุมมาตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงพิมชนก วงษ์ศักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงภักสุดา ทองแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กชายสน ศรีสุวรรณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เนียมศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงอธิติยา โต๊ะทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงอาทิยา สร้อยมริด
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงกฤติยาณี กลัดแสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายจิรายุ ดวงภุมเรศ ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๓ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงปวีณา จาระมัด
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ ขำพวง
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กชายรวิพล หนูดำ
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายชัยเชษฐ ปานพุก
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ วัดสามขุม  

ปข ๒๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงทิพานัน แนบนุช
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ วัดสามขุม  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายธนสรณ์ สอนชิน

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ วัดสามขุม  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กหญิงภัสสร สังข์ประเสริฐ

๑๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ วัดสามขุม  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๐๒

เด็กหญิงภาวิณี สร้อยสังข์ ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ วัดสามขุม  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๐๓

เด็กชายณัฐพงษ์ พุ่มโศก
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ วัดสามขุม  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๐๔
เด็กหญิงวิภาสินี ธิบดี ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ วัดสามขุม  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๐๕
นางสาวธีรารัตน์ ชัยนิรัติศัย ๑/๘/๒๕๒๑ วัดคลองวาฬ คลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๐๖

นางศิรินันท์ สาตรา ๑/๑๐/๒๕๐๖ วัดคลองวาฬ คลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๐๗

นางพรรณิภา ปานนก ๑/๔/๒๕๒๒ วัดคลองวาฬ คลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๐๘
เด็กหญิงกชกร อยู่แสง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กหญิงกนกกาญจน์ อาจสัญจร

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กหญิงกรรณิกา พุ่มจิตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กหญิงกรรติมา ทองสลับล้วน
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายกฤต น้อมกล่อม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายกฤตณกร เส้นทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายกฤษฎิ

์

ศักดินันท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายกวินนาถ ประภาสิรินาถ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงกวิสรา หลักรอด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงกษมา พึงพันธ์

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายกสิณ ประสานศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงกัญญพัชร หลาบมาลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุตรนามทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อาจสัญจร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายกันตพัฒน์ จันทร์แดง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา สายทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๒๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา อนุสรณ์พานิช

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กชายกิตติกร มีจุ้ย
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายกิตติธร ปุมเพชร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายกิตตินันท์ มนต์ทิพย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายกีรติ สาระมณี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายก้องนที พลับใหญ่
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๔ / ๑๒๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กชายคุณานนต์ คำเนตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงจรรยพร เนตรสว่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงจิตตินันท์ จิตต์มนัส
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงจิตตินันท์ ลายละเอียด
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ปานภูมิ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายจิระพันธ์ แปงเม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงจิรัชยา ผิวผ่อง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงจิราพร ปนพงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงฉันชนก สุทธพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงฉันทิสา กะลำพัก
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กชายชนสิษฏ์ แซ่ตัง

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงชนัญญา เลาหวรางกูร
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายชนาธิป วัฒนะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายชนินทร์ เทศเปยม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงชมพูนุท บริบูรณ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงชยุดา คำห่อ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงชรันดา ศรีพรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงชวกร วงษ์แหวน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กชายชินกฤต สกุลดิษฐ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงญาณวดี เกิดลาภ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๕๐

เด็กหญิงญาดา วะหาโร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายฐานวิทย์ คงทิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายฐาปกรณ์ เคหารมย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายฐิตพัฒน์ ปานประดิษฐ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์สอน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ ช่อระหงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กชายณชพล วิวัฒนโสภา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายณฐกร ประมงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงณภัทร ไมเด็น
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายณัชพล นิลประเสริฐ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา เกาะเกตุ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ฉัตรพาน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงณัฐชา ชัยนรา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ใบเนียม
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ กลันเงิน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ภักษา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงณัฐพร จันทวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายณัฐพล ตันสกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กชายณัฐพล เปรมปรีดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ กลันเกษร

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๗๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ ธรรมาเจริญราช
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงณัฐวิภา สอนทรง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ หลำหยง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงณิชา เกษมสุขไพศาล
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงณิชากร สังข์ทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงดลพร แก้วกอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กชายถิรวุฒิ กาหลง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กชายทยากร เพิมสุข

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงทรงอัปสร อัดแสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงทัศษนันท์ จุ้ยนคร
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กหญิงธนกร เจริญสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายธนกฤต ไชยกล
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กชายธนดุล อ่อนน้อม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กชายธนธรณ์ งอนรถ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายธนธรณ์ เย็นนพคุณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กชายธนพล แก้วแสง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงธนภรณ์ ชีล้อม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายธนภัทร พุทธาศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายธนรัตน์ มณีโชติ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กชายธนวิชญ์ เทวคุปต์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กหญิงธนาวดี แดงประดับ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายธนิสสร จิตรเปรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายธวัชชัย แซ่เฮง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ฉายตะวัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุขเกษม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กชายธัษฎายุธ หวานสนิท
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กชายธิติพัทธ์ อึงสถิตย์กุล

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงธิติรัตน์ สุขพงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

ดาวกระจ่าง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กชายธีร์วรา คำแน่น
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๖ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงนคนันทน์ อินทกูล

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๐๑

เด็กหญิงนงนภัส ก้อนนิล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กหญิงนภัส ศรีสุพรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กหญิงนภัสรพี กระแสร์เพิม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๐๔

เด็กชายนวพล บำรุงวงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๐๕

เด็กหญิงนัตติยา ประมงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงนัทชา บุญเกตุ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กหญิงนัทธมน ชูพินิจสกุลวงค์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กหญิงนันทัชพร ซึงถาวร

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๐๙
เด็กชายนันทิพัฒน์ ทองรอด

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ พัฒนา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายนันทิพัฒน์ สกุลลิม

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงนิญาดา ทองปุก
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กชายนิธิกร ทิพย์ยอและ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กชายนิธิวัต หมอยา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กชายบัญญพนต์ ปานยิม

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงบุสกร บุญอภิบาลนุกูล
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กชายปติพัทธ์ เกิดพร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กชายปรนันทร์ เกตุแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายประดิพัทธ์ ครุธเผือก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๒๐

เด็กหญิงประภัสสร จันทร์หอม
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงปรัชฌา เอียมสวัสดิ

่ ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๒๒
เด็กหญิงปราณปริยา เต็มดวง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายปรินทร รักสินทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงปริยากร ประดิษฐพงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงปริยากร อาจสัญจร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ล้วนเล็ก
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงปวริศา ใจใหญ่
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงปวีณ์นุช ในเสนา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงปณฎารีย์ รุ่งรัตนพร
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงปณยตา นาคเรือง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงปารย์ระวี สุวรรณ์นาวาพล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายปยะพันท์ ประมงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายพงศกร ปานแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงพรนัชชา สายนำเขียว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๗๓๕
เด็กหญิงพรรณพนัช อยู่มันคง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงพรรวินท์ เสริมทรัพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงพรลภัส ชูพินิจสกุลวงค์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ หินแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายพศุตม์ นพชำนาญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๔๐

เด็กชายพัชรพล นิลประเสริฐ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงพัทธนันท์ เกษียรแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายพิชยะพงศ์ ศราภัยวานิช

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๔๓
เด็กหญิงภรณพรรณ พุ่มพวง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงภัทรวดี อยู่มัน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงภัทรวดี เรืองโรจน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กชายภูมิตะวัน ธนูวงศ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายภูมิรพี แขวงโสภา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายภูริณัฐ สนธิ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กชายภูรินทร์ สุทธิสม
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงภูษณิศา พวงอินทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายภูเบศร์ แย้มถนอม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายมนัส เปลียนเหมาะ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงมนัสวี วัลนา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงรตา สุขโข

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ชูแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงวรกานต์ หวังเจริญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงวรินทร
อุณหสุทธิยานนท์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายวัชรพล ราชเสวี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กหญิงวันเพ็ญ วัยรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๖๐
เด็กชายวายุนันต์ คูหาทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กชายวิชเกษม สุทธิอำพัน
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงวิภาษณีย์ ปราภาลิมรังษี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายวีระชัย คชชะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงศศิธร โตสกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กชายศักดินฤน

์

สอนตะโก
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๖๖
เด็กชายศักดินิรันดร์

์

แดงหาญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายศิรวิชญ์ ศิริพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กชายศิวัช อรชุน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เจรจาปรีดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๘ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๗๗๐

เด็กชายสหภาพ กลันเกลียง

่ ้

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กชายสิทธิกร จันทร์เปล่ง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายสิรภพ สีหนู
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายสิรวิชญ์ จ่าวิสูตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงสิริกร สร้อยทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กหญิงสิรีธร ปนทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงสุชาดา เดชบุญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงสุชานันท์ มันคง

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงสุทธิตา ตันติวิชานันท์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงสุปวีณ์ มานเมาะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กหญิงสุพรรษา คงสระ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงสุพรรษา ดีเด่น
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงสุพิชญ์ชา ไพนุชิต
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงสุภัชชา สร้อยนวม
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงสุภาวดี คุ่ยจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กชายสุเมธ สำราญรมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงหรรษมน โตสกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงอคีรา โปศิริ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายอติวิชญ์ ชูศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายอธิชาติ ปานประทีป
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๙๐

เด็กชายอภิรักษ์ สาจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กหญิงอรฤดี มาดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงอรอุมา อรชุน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงอัจฉรา เดชช้อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กหญิงอัญญดา ทิพย์ยอและ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายอาภากร โกษฐ์เพชร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงเชษฐ์สุดา กุลแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงเนตรรัศมี บุญฤทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กชายเนติวุฒิ เกิดเมืองเล็ก
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายเวชพิสิฐธร เสือเหลือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายเสฎฐวุฒิ เจริญพานิช

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๐๑

เด็กหญิงเสาวนีย์ สุขถาวร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๐๒

เด็กชายเอกคณิต พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงไปรยา รุ่งเรือง

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงไอรดา อยู่คง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๙ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๘๐๕

เด็กชายจิรพัฒน์ บัณฑิตย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๐๖

เด็กชายปรัชญา บุญสร้าง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงปาริชาติ หมืนหาญ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๐๘

เด็กหญิงภัทร์นารี แซ่ลิม

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๐๙

เด็กหญิงศิรินธร ภูนุภา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๑๐

เด็กหญิงสายสุนีย์ บุษบาบาน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ประมงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงอุษา เจริญเดช

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๑๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมทัศน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายจตุรพร มณีโชติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กชายทรงพล ลบโฉม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงธนพร สัญจร
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กชายนาคร เพิมสิน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กชายพงษ์พันธ์ คลองโคน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กชายอนุรักษ์ ใจมัน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๒๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ก้องเกียรตินที

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ คูหพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงวาสนา เสียงเล็ก
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ หงษ์คำภา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงกฤติยาณี ทองแผ่น

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงขนิษฐา แนบสนิท
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงชนิดา แดงกระจ่าง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คงคาชาติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายธนพล คูณหลัก
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงศศิกานต์ ภู่พงพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กชายอภินันท์ จันทร์เพชร

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงกชกร ดีมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายณัฐภูมิ หวังเจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กชายประเสริฐ เกตุแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงณัฐฌา เพ็งน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงสิริวิมล แน่นแคว้น
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงปริมปภัส หุ่นยนต์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงหฤทัย หุ่นยนต์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงอารยา แน่นแคว้น
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายธวัชชัย อบเทียน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมราชภักดี
วัดหนองหินประชาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๐ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๘๔๐

เด็กหญิงมิเควะ ไม่ปรากฏ
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอุดมราชภักดี
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงกนิษฐา จิตต์เอือ

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมราชภักดี
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ใจชุ่ม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมราชภักดี
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงดาราวดี เทียมเผือก
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมราชภักดี

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงนิกัลยา จันทวงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมราชภักดี
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงปภัสศร ประมงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมราชภักดี
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงประภัสสร กล่อมเกลียง

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทับเนียม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายสิทธิกร บัวล้อม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายหยกสยาม เฮงถนอมสกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกก วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กชายณัฐพงศ์ อุบลน้อย

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงทับทิม พงษ์พัง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายธนวิชญ์ ใจเสงียม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงนวพรรณ โหมดสง่า

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงพัชราภา แสนณรงค์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายพีระพงษ์ ทาวัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายสิงหา พิกุลทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๕๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เขียวบริสุทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงกลำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญอุทิศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๖๐

เด็กหญิงจุรีพร สร้อยโสภา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กชายณัฐพล พงษ์พัง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กชายธนดล แตงอ่อน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กชายกฤษดา เนตรแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงพรพิมล เกิดผล
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กชายวรพจน์ ไข่แก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กชายสุเมธ ใจเสงียม

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา อินกงลาด
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงฐาปนี เกตุสอาด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ ทองเฟอง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ ขำญาต

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง

วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงณภัทร จงดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงณัฐนิชา คงด้วง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงณัฐนิชา ยังกิจการ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กชายณัฐพล อุบลน้อย
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๑ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงทัศนี ศรีสุวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กชายธนโชค สิงหะรา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กชายธีรภัทร งามสะอาด

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายนรวิชญ์ เพชรชมทรัพย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงปาลิตา สายสกล
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๘๐

เด็กหญิงพนิดา พวงร้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงพัชรศิริ นิมนวล

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงพิฐชญาณ์ สีขาว
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ ติคำรัมย์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายสุรพิชญ์ จันทร์ตรง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กชายหิรัญ วาจางาม
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ สีขาว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กชายขจรเดช ใจทัศน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ คนคม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กชายนวพรรษ ปานสังข์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กชายประพจน์ สิงหะรา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงภคพร บุญเตีย

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กหญิงภาวิณี สิทธิธรรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงมลธิญา เขียวชอุ่ม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงวรวลัญช์ สุกาวงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงสริตา เหมือนวิหาร
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงอรวีร์ เลียงแหลม
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๙๗
เด็กหญิงญาณาภรณ์ ทิมแท้

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ไทรพงษ์พันธุ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กชายนพรัตน์ นุ่มสงวน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงนภารัตน์ ผิวผาด

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กหญิงปาลินี อ่อนเทียง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๐๒
เด็กหญิงพรรณพัชร นิลประเสริฐ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๐๓

เด็กหญิงพัทธิรา พุทธพงษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๐๔
นางมาลี นิลพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กชายภานุ ทองคำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร วัดเนินแก้ว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๐๖

เด็กหญิงมุกดา ปลอดโปร่ง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร วัดเนินแก้ว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๐๗

เด็กหญิงวรนุช ปลอดโปร่ง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร วัดเนินแก้ว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๐๘
เด็กหญิงสุพัสตา ทองคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร วัดเนินแก้ว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๐๙
นางเรวดี สุทธิสิทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร วัดเนินแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๒ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๙๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ นันทโก
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายปริวัฒน์ อุ้ยสัว

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายระพีภัทร รัตแมด
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงลลิสา พูนสวัสดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กชายศุภกานต์ แตงไทย
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายศุภวัทน์ เชือนิล

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ แซ่ล้อ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กชายธนภัทร เอียมสำอางค์

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงนิจจารีย์ เทพรอด
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๑๙

นางเพ็ญศรี
ประเสริฐทรงงาม ๑/๑๒/๒๕๑๓

วัดวังมะเดือ

่

วังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กหญิงขจรรัตน์ ทองจันทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงชวิศา เลิงฮัง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา เปรมสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กหญิงกนกกร เปรมปรีดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กหญิงกนกพร โพธิทัย

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงกมลชนก สอนทรง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๒๖
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุวรรณ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กหญิงณัฐชยา น่วมไข่
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เย็นยิง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายธนกร สารวัน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๓๐

เด็กชายธารดล สว่างโชติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงนันนิกา กองแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงปยะดา เพชรทิพย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กชายวรกมล แซ่จัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงวรรณพร สร้อยนวม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายวัฒนา ปลืมใจ

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงศรารัตน์ บุญจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กชายศักรินทร์ รอดสวัสดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายศิลา เพ็ญสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายสิทธา จันทร์แจง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงสุรภา ฉายแสง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงอภิญญา ทัดคุ้ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงอรวรรณ เจริญลาภ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ทองสุขธรรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงเทียนหอม ยุไร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๓ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงเสาวรส คำวอน
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กชายกิตฐิพล วงษ์ภักดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กชายกิติศักดิ

์

คูณทวี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีโสภา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กชายสรวิชญ์ ดีกลัน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๕๐

เด็กชายสุรดิษ เกิดพุ่ม
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงหัทยา นาคยงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายอิธิพล อินชูกลิน

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายจิตรภาณุ วิเชียรวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายธนาวุฒิ เรืองน้อย
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงนริศรา กลินจันทร์กลัน

่ ่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายบดินทร์ ปดโรคา
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กชายพุฒิพงษ์ พวงพลอย
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายยศพัฒน์ แหวนเพชร
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กชายวรพจน์ เวชสุวรรณ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กหญิงสุชาดา เร่ห์บุญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ สุวรรณประเสริฐ
๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ตาหน่วย
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงณัฐชา พันแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา นาคโต
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายพงษพัฒน์ สุวรรณลือ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงพรพรรณ พระขรรธ์ชัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กชายศิริธร เขือนศิริ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงสุนิสา สมพา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์เสียงใส
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๗๐
เด็กหญิงณัฐกมล แตงคำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ แซ่ลี

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์พวงทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กชายชนะชัย สัตย์ซือ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๗๔

นายธนสิน บงบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงนฤภร เพชรนิล

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงนวพร ปูปาน

๑๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงพิมพร ถือแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงมนฤดี เทศแย้ม
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายรัตนพงษ์ หุ่นงาม
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๔ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กหญิงวัตตา คชชะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงวิภาวดี พระมนตรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายอภิชาติ โพธิทอง

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๘๓

นายภาณุพงษ์ งามประเสริฐ
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๘๔

นายภูสิทธิ โกจิว

๋

๐๔/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๘๕

นางสาวสุกัญญา ช่างเงิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๘๖

นายธนัชพร เอมโอษฐ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๘๗

นางสาวธิดารัตน์ คล้ายสังข์
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๘๘

นางสาวนำเพชร โพธิศรี

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงชนินทร์ อิมใจ

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๙๐
นางสาวชิดชนก ปนทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๙๑

นางสาวสุนิศา เชาวดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายสมพงษ์ ทิมกระโทก
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กชายสิรภพ พันธ์ฉนวน
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กชายศุภกร เต็มฟอม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ จุ้ยมาลัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๙๖

นางสาวสุภาพร ทองเงิน
๒๔/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๙๗

นางสาวศรีวิจิตร เกิดวัน
๐๘/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กหญิงอนันญา แก้วภูมิแห่
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา คมจิตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงสุวนันท์ พึงพักดิ

่ ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงเบญจรัตน์ กระสัน

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงกฤษณี กิตตสร

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศิลปศร

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงฑาลิณี สินป

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงอภัสสรา บัวจำรัส

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงวิภาวดี ตอลู่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงอริศา แสงเดือน

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายบารมี มีชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายธนรัตน์ พัดทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ด้วงไพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๑๑

เด็กชายชนน แสงศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๑๒

เด็กหญิงสุวรรณา สิทธะนงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๑๓
เด็กชายนาวิก เมธีวัฒนสกุล

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กชายธวัชชัย สืบภู่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๔๐๑๕

เด็กชายหมืนไว

่

ทองสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๑๖

เด็กชายกฤษณะ โต๊ะชืน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กชายอนุสรณ์ เทียงสัมพันธ์

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๑๘

เด็กชายอัครเดช พิมพ์สวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๑๙

เด็กหญิงอุษาวดี นราทร
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๒๐
นายแตงกวา -

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กหญิงบัวตอง แก้ววงสอน

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๒๒

เด็กชายอุดมพล ปุยคล้าย ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๒๓
เด็กหญิงณัฐทกานต์ ทรัพย์มา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๒๔
เด็กหญิงลภัสรดา ศิลปะศร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กหญิงทัดดาว ทองแช่ม

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๒๖

เด็กหญิงฐปณี เต่าทรงงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๒๗

เด็กชายธนากร อาจวิชัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๒๘
เด็กหญิงสุทาทิพย์ ดวงลายทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กชายหรัญย์ สิงห์โตทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายเจษฎา ธัญจรัสรักษ์

๔๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๓๑

เด็กหญิงฐาปนี ยศสาย
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๓๒
เด็กหญิงดวงจันทร์ จันทร์หร่าย

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กหญิงณี -

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๓๔

เด็กหญิงอลิษา -
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๓๕

เด็กชายหรรษา -
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๓๖
เด็กชายวชิระ แสงศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กชายปยวัฒน์ เปกทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๓๘

เด็กชายศุภากร อู่เงิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๓๙

เด็กชายพงศกร ฤทธิบัว

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงวรกานต์ คำโหยก

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิมวิลา

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๔๒

เด็กชายวิษณุ เรืองชิด

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๔๓

เด็กชายรพีภัทร ชูใจ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๔๔
เด็กชายอภิวัฒน์ ผอมคง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงจริยา เกตุแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๔๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

นาคทัง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๔๗

เด็กหญิงไปรยา มีนา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กหญิงสาลินี ปุยประเสริฐ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๔๙ เด็กหญิงสายฝน  สุขชัย
สุขชัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๖ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงจิดาภา บุตรสงค์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๕๑

เด็กชายธวัชชัย วงศ์คำจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หนองตะเภา  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๕๒
นายกฤษฏิฐิติ

์

จวงจอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๕๓

นายกัณฑ์กฤช ศรีสุข ๘/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๕๔

นายขจรศักดิ

์

ดอกรักอ่อน ๙/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๕๕

นายจิรานุวัฒน์ รุ่งสว่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๕๖
นายณัฐพงค์ อำไพ ๖/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๕๗

นายณัฐพงศ์ จินดาพรหม ๔/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๕๘

นายถิรวัฒน์ คำสุรินทร์
๒๑/๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๕๙
นายทรงธรรม ทองอยู่

๒๙/๖/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๖๐
นายธนกิจ ปานทองแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๖๑

นายธนวัฒน์ หมืนสังข์

่

๒๙/๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๖๒

นายธีรกานต์ ดำขลิง

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๖๓
นายธีรภัทร วงษ์สวัสดิ

์

๑๗/๕/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๖๔
นายปธวัฒน์ เอียมตัง

่ ้

๔/๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๖๕

นายประเสริฐ อ่างหิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๖๖

นายพิชัย อิมคล้าย

่

๘/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๖๗
นายพิเชษฐ์ อิมคล้าย

่

๙/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๖๘
นายพีรพล จันทร์กระจ่าง

๒/๑๐/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๖๙

นายธนพัฒน์ สูงรุ่ง
๑๘/๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๗๐
นายปฐพี โต๊ะทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๗๑
นายระวี ช่วยเชือ

้

๔/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๗๒
นายวิชัยรัตน์ เพชรประดับ

๒๑/๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๗๓

นายวิชิต สุขเกษม
๒๙/๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๗๔

นายสหศวรรค บัวงาม
๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๗๕
นายสิทธิศักดิ

์

ยุติธรรม
๒๙/๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๗๖
นายสุภัทรชัย เชือชาย

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๗๗

นายอนุวัฒน์ แสงชูชีพ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๗๘

นายอานนท์ ครุฑธา ๖/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๗๙
นายอิทธิพล นุ้ยนาพญา ๔/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๘๐
นายเกษมสุข สกุลขำ

๒๑/๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๘๑

นายเจษฎา ฉิมธง
๒๙/๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๘๒

นายศิรสิทธิ

์

ไชยภักดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๘๓
นายกัมปนาท เกตุงาม

๒๙/๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๘๔
นายกิตติพศ เชือชาติ

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๔๐๘๕

นายกิติพงค์ ประกอบปราณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๘๖

นายจักรกฤษณ์ สุกแดง ๔/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๘๗
นายจิรายุ เครือแดง

๒๑/๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๘๘

นายชัชชัย วุ่นจันทร์
๒๙/๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๘๙

นายณัฐวัฒน์ หยูเอียด

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๙๐
นายต่อพงศ์ ม่านทอง

๒๑/๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๙๑
นายนนทวัฒน์ สมศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๙๒

นายนิวัฒน์ ถำแก้ว
๑๗/๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๙๓

นายพุฒธิชัย พยอมยูร ๘/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๙๔
นายมงคล ชิตวงศ์ ๙/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๙๕
นายรุ่งอรุณ บุญชูแก้ว

๒/๑๐/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๙๖

นายสุทธิรักษ์ ไม้เกตุ
๑๘/๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๙๗

นายภัคภณรัตน์ กำบัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๙๘
นายภาคิไนย ศรีพูน ๖/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๐๙๙
นายศักดินรินทร์

์

ครุฑยักษ์
๒๙/๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๐๐
นายสมบูรณ์ คิมนารักษ์

๒๙/๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๐๑

นายหาญพล ศรแข็ง ๔/๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๐๒
นายอนุพล กองแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๐๓
นายวีรยุทธ พ่วงช่อ

๑๘/๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๐๔

นายพิสิทธิ

์

พึงพันธ์

่

๖/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๐๕

นายกิตติพศ คงแจ่ม ๖/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๐๖
นางสาวจณิสตา จันทร์แย้ม ๔/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๐๗
นายจักรี ทองห่อ

๒๑/๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๐๘

นางสาวจารุวรรณ หันจางสิทธิ

์

๒๙/๖/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๐๙

นางสาวธนวัลย์ ทนทาน

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๑๐
นายปรเมศ แจ่มจำรัส

๒๙/๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๑๑

นางสาวพัชรี โค้วปรีชา
๑๗/๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๑๒

นางสาววิภาดา มันใจ

่

๔/๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๑๓

นางสาวสุดารัตน์ ดาราเมือง ๙/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๑๔

นางสาวหัสถยา กุลมาตย์
๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๑๕

นายเกษมสุข ทองห่อ
๑๘/๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๑๖

นางสาวเขมจิรา หงษ์ทอง ๖/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๑๗

นางสาวโชติรส จินดาสุ่ม ๖/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๑๘

นางสาวจีวรา นิมอนงค์

่

๔/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๑๙

นายสิทธิโชค คงดี ๖/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๘ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๔๑๒๐

นายสุริยศักดิ

์

ทองชุบ ๔/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๒๑

นายอภิสิทธิ

์

สายอุบล
๒๑/๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๒๒

นายอลงกรณ์ จุฑามาศ
๒๙/๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๒๓

นางสาวสโรชา ปรีชานนท์
๑๗/๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๒๔

นางสาวบุญยาพร บุพสิริ ๔/๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๒๕

นางสาวกนกพร หนูสงค์
๒๙/๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๒๖

นายชานนท์ มีอิม

่

๘/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๒๗

นางสาวฉมาพัฒน์ ศรีจิตร ๔/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๒๘

นายฉัตรชัย ทองห่อ
๒๑/๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๒๙

นางสาวชฏิลรัตน์ หอมชืน

่

๖/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๓๐ นางสาวทรัพย์สาหร่าย
กลินเทียน

่

๒๑/๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๓๑

นางสาวธมนวรรณ เพชรสวาท
๒๙/๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๓๒

นางสาวธันยพร เยือกเย็น
๒๒/๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๓๓

นายธีรภัทร์ โพธิทอง

์

๒๙/๔/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๓๔

นางสาวบุษรินทร์ เทียบคำ ๔/๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๓๕

นางสาวปรีดาภรณ์ สิมมา ๘/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๓๖

นายพิษณุ ชินโสตร ๙/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๓๗

นายพิสิฐชัย ชาญวารินทร์
๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๓๘

นางสาวภัทรธิดา นุ่มน้อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๓๙

นายภาสวัฒน อ่อนตัน ๖/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๔๐

นางสาวมัชชุกานต์ รู้รอบ ๔/๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๔๑

นางสาวยุวธิดา รัตนเลิศ ๔/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๔๒

นางสาวศศิธร เพชรประดับ
๒๑/๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๔๓

นายสันตการณ์ สระภูมิ
๒๙/๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๔๔

นางสาวสาวินี เกตุย้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๔๕

นางสาวอลิศา ยายี
๒๙/๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๔๖

นางสาวอังคณา ดอกจันทร์
๑๗/๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๔๗

นางสาวอารยา วิชัยดิษฐ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงศิริเพ็ญ ลำเลิศ ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ คล้อยสวาสดิ

์

๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กหญิงจันทิรา รอดเลน ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กหญิงสุพิชชา ตังดี

้

๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กหญิงภัทรวดี อ่อนละมัย ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กหญิงปาณิสรา ชาติเน้ย ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กหญิงลลิต์ภัทร นามไพร
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๙ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงสาวิตรี สร้างบุญมา ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงนันทกานต์ เปลาเล
๒๓/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงธัญญารักษ์ สุขทวี
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงอาทิตยา แดงฉำ ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงสร้อยแก้ว บุตรเกตุ
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๖๐

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พรหมชัยศรี
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงกัญญาภัค เชิดชม
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงพรนภา พูลสวน ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กหญิงกมลเนตร อินทะรังศรี ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล  

ปข ๒๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงศิริธิดา แสงนาค ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเวที)

เจ้าคณะภาค ๑๕

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๒๐ / ๑๒๐

้
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