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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๘,๕๑๙ คน ขาดสอบ ๑,๖๙๐ คน คงสอบ ๖,๘๒๙ คน สอบได้ ๔,๒๖๕ คน สอบตก ๒,๕๖๔ คน (๖๒.๔๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๐๐๑
นางสาวนริศา ทุสิงห์

๑๖/๔/๒๕๓๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๐๒
นางสาวจิลมิกา หอมเสมอ

๑๘/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๐๓
นายอนุพงศ์ คำพ่วง

๑๗/๑/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๐๔
นายเธียรวิชญ์ ไพศาลกิตต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงฐิติวรดา อ้นศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายณภัทร ธงสุวรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงณัฐชยา สุกสว่าง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงธัญชนก เต็มคอน

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงพรปวีณ์ ขำวิไล

๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พูลทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงรันดาวีร์ สิงประเสริฐ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงสิดาพร ภู่แสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายสิทธิชัย บุญทัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงอธิชา แก้วทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายเกียรติภูมิ นาคครืน

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงกนกกร สังข์พุฒ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายกันตวัฒน์ บางบัวงาม

๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา ไทยสงฆ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงจุฑามาศ นุภาสันต์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงชนิสรา ลิมเจริญ

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงชวัลรัตน์ ยิมแย้ม

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงณปภา ศรีม่วง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พูนวัฒนานุกูล

๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงณัฐกมล เกิดทรัพย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑ / ๑๒๓

้
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่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงณัฐพร ทองลอย

๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายธีรโชติ เมืองตรีงาม

๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงนฤนาถ บุญมา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงปนัดดา อารมณ์เมือง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงปาณิสรา องอาจ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงพรรณวษา เกิดฤทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงภัทรวดี ชาติฉุน

๓๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงรพีพรรณ ขำพวง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงรัตติกาล ตะบูนพงศ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงสุภาพร พวงประเสริฐ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงอนัญญา สำเภาทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงอริศรา สมรักษ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงเฉลิมรัตน นวมนาคะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๓๘
นางสาวธิดารัตน์ เจียวหวาน

๐๔/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๓๙
นางสาวปวีรา จันทร์จวง

๑๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๔๐
นางสาวศิรประภา คุ้มเมือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงกนกพร ทับเอียม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงกนกพร ปลาทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงกมลวรรณ ครบแคล้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายกฤษฎา ตรงแท้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงกันยารัตน์ ทองสุข

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายก่อพงศ์ เจริญริบ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา วงศ์ขยาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงจันทิมา เทียนทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงจิณณพัต ทองทา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงจิตติมา สุวรรณบูรณ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงจินดาพร แก้วแสงแจ่ม

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงจิรพรรณ บุญทัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงจีรนันท์ พูลสวัสดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ตามสีรัมย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายฉัตรณรงค์ ประจำถิน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายฉัตรมงคล ขวัญทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงฉัตรวิไล เชิงชม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงชนนิกานต์ พูลเขตรการ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายชนพัฒน์ ปททุม

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงชลธิดา จันทร์เทียม

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายณัฐพล จันทร์แสงดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ซันสาและ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองสวัสดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงณัฐิดา ขมขำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงณิชมน เครืองทิพย์

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายดนุวัศ โคตรธิสาร

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงดวงตา พรายยงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายทวีศักดิ

์

พ่วงพรม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงทัตพิชา แก้วเนตร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายธนกร สานทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายธนดล สายสร้อย

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายธนพล สีบุหง่า

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายธนวัฒน์ มูซอ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายธนารักษ์ แสงสุวรรณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายธารินทร์ มีจุ้ย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงธิษณา พิมพ์สอาด

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายธีรภัทร สินมูล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายธีรภัทร์ พินิจค้า

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

เหียมสันเทียะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายธีรสุวัฒน์ อยู่สวัสดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงนพวรรณ ทองคำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงนภสร เอียมอำไพ

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงนภัสนันท์ อยู่รวม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ สุขศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายนรวิชญ์ บุญอยู่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงนฤมล ปกทรัพย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายนัทธพงษ์ บุญรอด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงนิด ออม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงบุษบา สุขสม

๐๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายปภินวิทย์ ชูมณี

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายปรเมศร์ ทิปะกะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงปทมาพร ปุยใจดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายปนจะ เลือดหงษ์ษา

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายปารณัท ครองอินทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงปณฑิรา ฤทธิเลิศ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายพงศธร เพชรพุก

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ อินทกูล

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายพงศ์ภรณ์ อินทกูล

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงพิรดา นุชเซ๊าะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงพิศลยา พงศ์ทวี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายพีรวัส วันจันทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายภัทรพล นาคสงค์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายภัทรวัต คล่องนาวา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายภูริพัฒน์ อนุจร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สังข์ประเสริฐ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ เทียนภู่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงรัตนาวลี เวชเพิม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายรุ่งเพชร รุ่งมงคล

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงลัดดาวรรณ พุฒลบ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงวรรณพร เพิมลาภ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงวรรณวิภา เนียมตัง

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงวรัญญา แหยมถนอม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๑๓

เด็กหญิงวลัยพร สุขเสงียม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงวศวดี จันทรปรุง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๑๕

เด็กชายวัชร ขาวคง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายวัฒนศักดิ

์

ทับล้อม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๑๗

เด็กชายวันเฉลิม ขันธคีรีวัฒน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๑๘

เด็กชายวายุภัทร์ คงวัฒนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๑๙

เด็กชายวีรพงศ์ ศรีมุงคุณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงวีรยา อรุณน้อย

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๒๑

เด็กชายวีระพล ดุขุนทด
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๒๒

เด็กชายศักริณทร์ สว่างอารมณ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๒๓

เด็กหญิงศิรินันท์ มีทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๒๔

เด็กหญิงศิรินันท์ วงศ์ดำเนิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๒๕

เด็กหญิงศิริพร ชูแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๒๖

เด็กชายสถาพร ยศก้องยุติ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายสรวิชญ์ พายแสง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๒๘

เด็กชายสรวิศญ์ ชัยสิทธิสงวน

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๒๙

เด็กชายสราวุฒิ กนธวงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายสราวุฒิ พันธุ์เพิม

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงสวรส มูหะมัด
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๓๒

เด็กชายสิทธิพล พุ่มพวง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงสุพรรษา สุขแสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงสุพิชชา จันทวงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงสุภัสสรา รูปทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๓๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

แดงประดับ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงสุริชา อาจสัญจร
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายสุริยา เดชะดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงสุรีพร อินชืนใจ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายอดิเทพ วงศ์ธนะบูรณ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายอนวัช จันทร์ทัง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ สงคราม
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงอรพรรณ เทศแท้
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๔๔

เด็กชายอรรถพงษ์ มังสมบัติ

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงอลิชา อินทร์เรือง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๔๖

เด็กชายอัคคพล สืบสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงอัญชลี ศิรินันท์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงอัญญดา ชุ่มอิม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงอัยลดา กาญจนสารธนา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงอาทิตยา ผลทับทิม

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงอาทิติญา เทศอ้น
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงเชาวนี แก้วน้อย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๕๓

เด็กชายเตชิต เจ๊กแช่ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงเนตรนภา ใจคู่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ อาจขาว

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา มาทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา โพธิใคร

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงเรณู ชืนชูใจ

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พรหมพัชรา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายเอกราช เพลาวรรณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงโสรยา จันทร์อยู่
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ลือฤทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงกมลชนก ม่วงทับ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๖๔

เด็กชายกิดตินันท์ พรมสูงวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๑๖๕

เด็กชายก้องภพ รุ่งสว่าง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๖๖

เด็กชายคุณานนท์ เสาคำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๖๗

เด็กชายชนะชัย น้อยมี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายชนะศักดิ

์

แดงกำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงชลธิชา วงศ์ทองดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายชัยธวัช ทับชัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงฐานัดดา พงษ์พันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายณรงค์ชัย ภักดิศร

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๗๓

เด็กชายณรงค์เดช ภักดิศร

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงณัชชา โพธิใคร

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงณัฏฐินี กลินเมือง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงณัฏยา พูลแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ บัวหลวง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงณัฐนิชา เย็นใจ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงณัฐวรา คุ้มเกิด
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ชรแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงธนภรณ์ พันธุ์หริง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงธวัลยา สมปราชญ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๘๓

เด็กชายนรวิชญ์ แสงมณี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๘๔

เด็กชายนันท์วัฒน์ ดิษฐ์ประเสริฐ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงนันนภัส แย้มบรรจง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงนาตยา นาคประดับ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ เพิกโสภณ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ฤกษ์รอด
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงปภาดา พงษ์ผึง

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงปราย มาเจริญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๙๑

เด็กหญิงปวีณา นุภาสันต์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงพรกรัณย์ เนียมศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ เจ๊ะหมัด
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงภัทรวดี พิณทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงมินตรา กำเนิดหล่ม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงรมิดา ไชยเอม
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายร่มธรรม โพธิทอง

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายวรายุทธ เพิมเจริญ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๑๙๙

เด็กชายวีรศักดิ

์

คลิงบัวทอง

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ชอนบานแย้ม

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงศุภิสรา สันติวิกรานนท์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายสันต์ภพ บัวงาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายสิรธีร์ กุยา

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา ถำแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายสุทธิชัย คอนสุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงสุภัสสร อารมณ์ชืน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายสุรธัช สวัสดีไทร

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

นพตลุง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงสุรัตน์ดา พิศายุกตะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายอนุวัฒน์ เทือกอุดร

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงอัปสร ศรีธนวิริยา
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงอิษยา ทุมพระสาระ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงอุทุมพร เทศปลืม

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายเจษฏาภรณ์ รัตนเย็นใจ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายเพชรกร ประดับด้วยศีล
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชูทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายโชคทวี วงษ์กลม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงจินตนา บัวงาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายณัฐกานต์ แซ่จิว
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายณัฐวุติ พวงมาลา

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงตรีนุช เฉียงเอก
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงธนัญญา สายสร้อย
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายธนโชติ โพธิกระจุย

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๒๔

นางสาวธรพร รอดจุ้ย
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๒๕

นางสาวนัด ออม
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงนาราทิพย์ ไชยฤกษ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงบุษยา เอียมผึง

่ ้

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ รุ่งมงคล
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงวาสนา บุตรสิงห์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงสุภัสสร เจียมฉวี

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายอภินันท์ เผือกทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๓๒

เด็กชายเจษฎา โพธิแก้ว

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๓๓

นางสาวกนกกานต์ วรรณภา
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงกนกพร ถมเสาร
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงชลพิชา สว่าง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงชลลดา รุ่มรวย
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงชลิตา ทองสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๓๘

นายซารีณาร์ ลำดับมาก
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๓๙

เด็กชายตระการ ถินแสนดี

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายธันวา สมปราชญ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๔๑

นางสาวนฤมล ทังสาคร

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๔๒

เด็กชายประดิษฐ์ นาคประดับ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๔๓

เด็กชายพลวัฒน์ คำมินทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๔๔

เด็กชายภานุรัตน์ ชุ่มชมชัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๔๕

เด็กชายวรวิทย์ ศิลปสมบูรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงวราภรณ์ หมืนเดช

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ พุ่มเพิม

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายศุภกฤต อาจอำนวย
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๔๙

นางสาวสุทธิดา จันทร์สิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงสุนิสา โบราณ

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๕๑

นายอาณัติ บุญเรือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๕๒

นางจิติมา โต๊ะทอง
๒๐/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๕๓

นางชฎาภา สามนคร
๓/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๕๔

นางชนาพร เอียมสำอางค์

่

๒/๐๓/๒๕๑๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๕๕

นางชนาภา แก้วโกศล
๑๕/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๕๖

นายณัฐพล อิมอาบ

่

๔/๐๖/๒๕๒๖
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๕๗

นางวิไล ปราณโสภณ
๒๐/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๕๘

นางสุนันทพร บัวหลวง
๗/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๕๙

นางเกศรินทร์ แต้มเรืองอิฐ
๗/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงกชกร อยู่ฉิม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๖๑

เด็กชายกนกศักดิ

์

อ่วมเนตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงกนกเพชร กลินอุบล

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงกฤติยา ลาภสาร
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วกล้า
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๖๕

เด็กชายคฑาวุธ เถือนประยูร

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายคณิน เกตุรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๖๗

เด็กชายจตุพงษ์ บุญรอด
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ท้วมทรัพย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๖๙

เด็กชายจิรภัทร์ มงคล
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ทองสัมฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๗๑

เด็กชายจิรายุทธ ชาวสามทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๗๒

เด็กชายจีรภัทร ตังเจียวลี

้ ้

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายฉัตรณรงค์ นกฉลาด
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงชลนิชา ช้างนำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงชลิตา พุฒเทศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๗๖

เด็กชายชัยยุตม์ แก้วอ่อน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายชาคริต ปล้องทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายชีวานนท์ พลเสน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงชุติมา หวังดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายชโลธร สุกมาก

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงฐิติวัลย์ มีสิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงณัชชวกร เย็นใจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงณัฐชญา เอียวดอนข่อย

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญจิวลาภ

๋

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายณัฐวัตร ขุนวิจิตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ คงศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงณิชกานต์ โชคอำนวยลาภ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๘๘

เด็กชายดนุพล แย้มนิล
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงถาวรีย์ รุ่งกระจ่าง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงทิพรัตน์ คงคุด

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงทิพวรรณ สังข์สุข
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๙๒

เด็กชายธนกฤต สุเนา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงธนวรรณ สุริยัน
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงธนัชพร จันทร์ขาว

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงธัญมณี พรมนอก
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๙๖

เด็กหญิงธัญวรัตม์ สัมฤทธิผ่อง

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงธีรตา รุ่งเรือง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๙๘

เด็กชายนที สุ่มเหม
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายนนทกร ทรัพย์สิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงนัฐนันท์ ยิมอยู่ยืน

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงนิชนาฏ อังกุรวสพร

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายบุญโชค ประชานุกูล

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายปฏิภาณ อินพันทัง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงประภาพร งามเลิศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายประวันวิทย์ เหมพิทักษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายปวริศ เอียมสำอางค์

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ ทิพวัน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายปณณธร ชูเชิด

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายปยภัทร สีผ่องใส

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงปนอนงค์ หลอดทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๑๑

เด็กชายพงศกร เกิดทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายพนธกร หนูคง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงพรธิดา ยางงาม
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงพรมณี รอดสุด
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๑๕

เด็กหญิงพรรณธร เพียรทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงพรรณรมณ สมุทรผ่อง

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงพรรนษา เขียวชะอุ่ม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงพฤกษา ดำนิล
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๑๙

เด็กชายพสิษฐ์ มณีน้อย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงพัชรพร อุระทัย

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงพัชราภา ชูช่วย
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๒๒

เด็กชายพันฤทธิ

์

หอมฟุง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงพิชชานันท์ จูเจริญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กชายพิพิธธนชัย ปนทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา หงษาภิรมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงพิยดา สถานสุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๒๗

เด็กชายพีรภัทร จันทร์มา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ สิทธิไทย

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กชายภวินทร์ อ่อนละออ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงภัทภร พราหมณ์ชืน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ ยอดแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายภาณุพงศ์ ทิมแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ ปฐมสกุลชัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายภานุวัฒน์ น้อยจริง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๓๕

เด็กหญิงภาวินี ฉิมศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายภาสพงศ์ วสุนธรารัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ อยู่ฉิม
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กชายภูริพัฒน์ หลักบุญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๓๙

เด็กชายภูริเมธ สร้อยระย้า
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงมุขมณี นิลดำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายยศกฤต จรพิษ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายยศพล
เปลียนแปลงเจริญ

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายยุทธศักดิ

์

มีอยู่
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายรวีโรจน์ หงษ์พันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงรังสิมา ทองสัมฤทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงรัชนีกร ทวีโชคชัยมงคล
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงรุ่งนภา พุดน้อย
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงลลิตา ละเลิศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงวรรณิดา ศรีศักดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงวรวรรณ คงวรรณ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายวรัญชิต มากมูล
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงวรัญญา เปลียนสมบัติ

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๕๓

เด็กชายวรันธร ขำตา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงวรันธร เวตติวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงวริศรา ฤทธิกล้า

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายวรเมธ ขำเพชร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายวรโชติ แก้วสะอาด
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๕๘

เด็กชายวัฒธนา กลินสว่าง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายวิทูร โชคลาภ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายวีรพล จันทร์มัน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงวีรยา รักท้วม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงวีรยา เนียมศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงศรัณย์กร เกตุเมือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงศศิประภา ลาภมาก
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๖๕

เด็กหญิงศศิพร พรายแขวง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงศศิวรรณ ตุ้มทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงศศิวิมล ตังวงศ์

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นรเดชานนท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๖๙

เด็กชายศิริวัฒน์ สุขวัฒน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายศิริวัฒน์ เผ่าสำราญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงศิริเนตร เลียนชอบ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายศุภกร สีเหลือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายศุภกฤต พรวนทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๗๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

พวงมณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑ / ๑๒๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายศุภณัฐ ปรีดากิตติพัฒน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายศุภร ดีประเสริฐ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๗๗

เด็กชายศุภไชย อึงสินทอง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงสกาวรัตน์ รุ่งเรือง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายสรวิชญ์ รักกสิกร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงสริตา เอียมแสง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อินพันทัง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กชายสิงห์หา โสภาเลิศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายสุทธิรัตน์ ศรีสาคร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา แดงประดับ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงสุภัคศิริ เปลียนสมัย

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงสุภาวดี นะทะเวสน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กชายอนุสรณ์ พราหมณีโสภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วสะอาด
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๘๙

เด็กชายอมรเทพ กลินพุตตาล

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงอรณา รักมิตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงอรนุช ชะเอม
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงอรวรรณ แสงขำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๙๓

เด็กหญิงอริสา สายสุด
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ จันทร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายอานนท์ สหัสดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ กลินสว่าง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๙๗

เด็กหญิงอินทิรา ฟกเถือน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ฉิงเล็ก

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายเดชนรินทร์ ชลภาพ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายเตวิช ทองอัน

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงเบญญา พันลำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา แซ่ห่าน

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายเมธิชัย พ่วงพานทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงเรืองศิริ กลินพุดตาล

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงเรือนแก้ว มานะพรศิริ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ชัยรูป

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สายนาค

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงแพรวา ทับสุวรรณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงโยษิตา สายนาค

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงโสมนัส เนตรพันธ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงใกล้รุ่ง ผาสุก
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๑๒

เด็กชายไชยวัฒน์ ทับทิมไทย
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๑๓

นางบุญเลขา ราชสุวรรณ์
๐๔/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๑๔

นางสาวลักขณา นิลสลับ

๑๘/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๑๕

นางสาวศรีสุดา สุขสำราญ

๒๖/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๑๖

นางสาวสาวิตรี พัศชะสีห์
๒๖/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๑๗

นางสาวเบญจมาศ ยิมแย้มศรี

้

๒๑/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๑๘

นางสาวเยาวรินทร์ ยิมรอด

้

๒๙/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๑๙

นางสาวใกล้รุ่ง สังข์สุข
๑๓/๐๓/๒๕๑๐

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายจิรายุ เทพนัน

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายไชยนะ สนพรม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายเพทาย โสภณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๒๓

เด็กชายจีรยุทธ ฤทธิเดช
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๒๔

เด็กชายธีรภัทร์ คุ้มภัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายนภัทร มณีโชติ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงภาวิณี กรองแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงวริศรา แคใหญ่
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงศรินทิพย์ ใจซือตรง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายสันธิลา แซ่ตัง

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายพงศกร ม้าทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงศศินา พัดกระจ่าง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงกชกร กุลบุญญา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ปลาบู่ทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ พ่วงเกิด
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๓๕

เด็กหญิงกมลชนก อ่วมสี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายกมลเพชร ภักดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ ดวงใย
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายกรินทร์ พุ่มทับทิม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายกฤตภัค หล้าแหล่ง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงกฤติยา คุ้มศิริ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายกฤษณะ ปแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายกันทรากร บุญนาค
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงกัลยาณี รัตนพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงกานติมา โล่ห์ทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๓ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๔๔๕

เด็กชายกิตติธรา กาทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๔๖

เด็กชายกิตติธัช พูลพิพัฒน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๔๗

เด็กชายกิตติภณ เมืองตรีงาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงกิตติมา ทับทิมหิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๔๙

เด็กชายกิตติวัฒน์ สริชะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จิตรตรง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๕๑

เด็กชายกิติเมศร์ พัชน้อย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายกีรติ ทองมังกร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๕๓

เด็กชายขจร กลินนิรัญ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

จูฑะศร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๕๕

เด็กชายคชาธาร จันทร์กระจ่าง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงจรินทร จรกิจ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงจรีรัตน์ ใจหาญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงจิตสุภา ศรีเมฆ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๕๙

เด็กหญิงจิราพร ใจบุญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงจิราพร ใหมลออง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พวงทิพย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงจุฑามณี เอียมทาดา

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองกลึง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงชญานิน เล็กนุ่ม
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงชนาภา อาจเทศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๖๖

เด็กชายชยากร พงศ์พิทักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๖๗

เด็กชายชลธร อารีเพือน

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงชลธิชา ผิวงาม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๖๙

เด็กชายชัยภูมิ กลินอ่อน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายชัยรัตน์ อยู่เจริญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายชัยศิริ เล็กสุก
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายชัยโชค พลายเพชร
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กชายชาติตระการ ปอมสิงห์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ ลีมาลี

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงชุติมา สระสำราญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงชุติมา เนียเติม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงชุติสรา เนตรสุวรรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงญาณิน เทียมพาน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงญาณิศา สร้างช้าง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายญาณโชติ นิมคำ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงฐิดาพร แคใหญ่
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๘๒

เด็กชายฐิติพงศ์ โสภณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กชายฐิติภัทร อันคำวงศ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงฑิมาพร แซ่ลี

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๘๕

เด็กชายณราวุฒิ พุ่มสว่าง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายณัฏฐวี สันติวีระพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงณัฐชยาน์ เชือเกตุ

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๘๘

เด็กหญิงณัฐณิชา รัตนวงศ์เจริญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงณัฐติกาล นุ่มรอด
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ณ รังษี

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงณัฐธิดา เมืองนุช
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เยียวเพ้ง

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ตาลลักษณ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงณัฐพร โฉมงาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายณัฐพล ยิมย่อง

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายณัฐพล เนียมศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ชุ่มอิม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวผาด
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ชืนเดช

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงดารณี ไตรญาณ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายดำรงศักดิ

์

พันธุ์ดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงทานตะวัน แซ่จึง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายธนกร เจริญพร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายธนกฤต เสืออบ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงธนพร บุญลือ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ รืนสม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายธนากร คงสนิท

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายธนาดุล เสือใหญ่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงธนาภา พรมสอน

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงธนิศา ภวังคนันท์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายธราเทพ อุ่นจิต
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายธวัชชัย เต็มทวี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงธวัลรัตน์ รักไทย
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงธัญชนก นาคขำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงธัญญธิดา ราชประดิษฐ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เรืองรอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ สกุลชร
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายธีธัช จันทร์ปลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายธีรกานต์ หมู่ศิริ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงธีรกานต์ เนตรศรีวัตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๒๑

เด็กชายธีรภัทร ทัศสนา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายธีรภัทร พันธุ์กล่อม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กชายธีรยุทธ เกตุสุริโย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กชายธีระยุทธ ม้าแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๒๕

เด็กชายธีรเดช พิริยะพิทยากุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายธีร์วริศ เลิศประเสริฐ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงนงนภัส ตาลลักษณ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงนพวรรณ ชูราศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงนภัสสร แผนเจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายนัฏฐกิตติ

์

ทองใบ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายนันท์นภัส ตังวงค์

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงนันท์นภัส อารีดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ รักชาติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายนิพนธ์ ผิวขาวปลัง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงบุญญาพร เปาอินทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงบุญณดา ยามี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๓๗

เด็กชายบุรพล ประยูรดารา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายปฐวี นันทสูรย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงปภัสสร เรไร
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงปภาดา กิจการ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงปภาดา เจริญริบ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงปภาวดี กลินสุคนธ์

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงประภัสสร ใจซือ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๔๔

เด็กชายประวุธ เทศนาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๔๕

เด็กหญิงปรายฝน ถินถาน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงปรายฝน พวงเดช

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงปรีนาพรรณ ข่าขันมะลี

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงปลิตา จิตรระอ่อน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงปวริศา เรืองศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๖ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงปวริศา แก้วถาวร

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายปวรุตม์ อำสำอางค์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายปญญา วารีนิล
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงปณฑิตา บัวขาว

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๕๔

เด็กชายปณณวัฒน์ พุ่มนาค
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงปาริชาติ เปยมลาภ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายปติภัทร กลินเนตร

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงปยรัตน์ ธาราบัณฑิต
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายปยวัฒน์ อ่วมแดง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงปยะวดี เปยมศักดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายปรติ เนระภู

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ เอียมสอาด

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กชายพงค์ธร นิมละออง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายพงศ์พัทธ์ เอกบุตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๖๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ คำวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

โพธิประภา

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงพนิดา เอมกมล
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงพรกมล คำทรงศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงพรนภา จันทร์คล้าย
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงพรนิศารัตน์ เพิมสิน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายพรมนัส วงศ์นาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงพรลภัส ทรัพย์สิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงพรสุดา กุมกร
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงพริมรตา วงศ์ลีลากร
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายพัชรพล พวงแต้ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๗๕

เด็กชายพัชระ ทองกลึง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงพัชรา คุ้มปาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๗๗

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

นานคงแนบ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงพัทธนันท์ จันทร์แจ่มหล้า
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงพิชนันต์ เอมกมล
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ศรีจันทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

บัวงาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๘๒

เด็กชายพิเชฐพงศ์ มาดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายพีรทัต สนยืน
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ รอดพันธุ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์ดำเนิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กชายพีรพัฒน์ สัมฤทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๘๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สุขกลีบ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายพีระศักดิ

์

อินทรดิษฐ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายภักดี กลมกละ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงภัทรธิดา แซ่โง้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงภัทรวดี ขันทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายภากร บำรุงพงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๙๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ตามใจเพือน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายภาณุพัฒน์ ปานคง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๙๕

เด็กชายภานุพงศ์ มีนา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงภาวินี อิมพราหมณ์

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายภูบดินทร์ นามเดช
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายภูวดล แจ้งเรือง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงมนัสญา นิลนำเพชร
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงมุทิตา ศรีคำดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายยอดนคร ขุนอักษร

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงรติรส พุ่มไสว

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายรพีภัทร กรใย

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ชาวบ้านเกาะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงรสารินี แค้นคุ้ม

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายรัฐภูมิ กุลแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์อยู่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายรัฐภูมิ ฉิมพาลี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายรัฐภูมิ แซ่เล้า

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงรัตนาวดี อักษรณรงค์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๑๑

เด็กหญิงรุ้งเทียน สำเภาแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงวรรณฤดี นกเพชร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงวรรณษา นิลแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายวรรณิต โพธิศาสตร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงวราภรณ์ เฉยราษฎร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงวริศรา อยู่สนาน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายวสันต์ ดาวกระจาย
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายวัชรพงศ์ นาบู่
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ เด่นดวง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ เต่าทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงวิริญา กลินนิรัญ

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๒๒

เด็กชายวิศิษฐ์ สุวรรณเนาว์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายวิษณุ ปนทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กชายวีรพงษ์ เนียมนิตย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายวีรภัทร พงษ์เรือง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๒๖

เด็กชายวีรภัทร สมานมิตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายวีรภัทร เผือกหอม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

ทันการ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายวุฒิชัย เกิดสมจิตร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงศรัญญา พลับงาม

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงศริสา ลินจง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงศศิฉาย วงศ์บัณฑิตย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายศักดิธัช ตันสุน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๓๔

เด็กหญิงศิริณภา พิมพ์สวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายศิริพงศ์ มันคง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ค้อนทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กชายศุภกร คงรอด
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๓๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

เพชรทิพย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กชายศูภณัฐ จรรยางาม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงสรัญญา ดวงจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กชายสราวุฒิ ชูประวัติ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๔๒

เด็กชายสหรัฐ ปานสุวรรณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายสิทธิกร ดินแดง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายสิทธิชัย ดินแดง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายสิทธิเดช มุกดา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๔๖

เด็กชายสิรภพ อินขลิบ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายสิรภัทร อินเทียน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กชายสิรภัทร แหวนวงศ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงสิรินดา เฉยราษฏร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๕๐ เด็กหญิงสิริยากาญจน์
ธทาศรัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงสุชาวดี แตงอ่อน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงสุณิสา ศิรินันท์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๕๔

เด็กชายสุทธิโชค พันธุ์ละออง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงสุพิชชา กมลตรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงสุภัสสรา สุขสำราญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงสุภาวดี เรืองอร่าม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงสุวัจนีย์ สมศักดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงสโรชา ฉิมพาลี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงหฤทัย ภยางกูร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงอทิตยา ทัพนาค
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายอธิวัฒน์ มามาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายอนาวิล นิที
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายอนุชา ตาลวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๖๕

เด็กชายอนุภัทร เนตรสุวรรณ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายอนุรักษ์ นวมแหลม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายอนุวัฒน์ สีดอกบวบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายอนุวัฒน์ หิรัญวัฒนะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๖๙

เด็กชายอนุสรณ์ ปานยิม

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงอภิญญา พวงคำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายอภิรักษ์ กงถัน
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงอรณิชา พันธ์หริง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๗๓

เด็กชายอรรถวิทย์ วิชชุปกรณ์วณิช
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายอรุณ นุชสวัสดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายอัคราวุฒิ โต๊ะทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายอัมรินทร์ แก้วสะอาด
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๗๗

เด็กชายอัษราวุฒ ผูกศิริ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงอาทิตติญา ผ่องภักต์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงอาภาภรณ์ เชือสุวรรณ์

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายอิชย์ บุญปกปอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงอุมาภรณ์ ลาภเจริญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงเกตุณริน เกสรา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงเกศสุดา ศรียงยศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงเขมิกา หอมกระแจะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงเฉลิมรัตน์ วงศ์วิสุทธิวัฒนา

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงเนตรนภา นาคดีล้วน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงเนตรนภา ศิลาทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุกหอม

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงเบ็ญจพร คุ้มสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายเพชรรัตน์ ทำนุ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กหญิงเมษสิยาห์ สินกลัด
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๙๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ แคล้วคลาด
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จีนเรียบ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายเอกรินทร์ โกสุวรรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กชายเอกสิทธิ

์

พลาวุธ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงเอวิตรา สีมานพ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงแพรวนภา รืนรวย

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๙๘

เด็กชายโชคดี บุญเปรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงโชติรส เนืองนอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงโสภา สำราญดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงไปรยา ปานแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงไพรินทร์ มงคลมณี

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงไพลิน กลินต่าย

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงกันติมา อยู่อิม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายจิรายุส ชืนใจ

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายณภัทร มะมี

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายดลวัฒน์ แสงภู่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายธนดล เงินเจือ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ ปกทรัพย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายปรเมษฐ์ คำโต๊ะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนิกา เพิมทรัพย์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๑๒

เด็กชายพีรชัย สีหอม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ชุ่มเชือ

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงภัทรพร ทองย้อย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กชายภูริทัต หลักหิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๑๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา พุทธา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงวรวรรณ หอมสนิท
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายศักดินันท์ แสงแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงสุพิชญา ใจงาม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายอภิรักษ์ ยังรักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงอรอุมา ฮมภิรมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายอัษฎาวุธ น้อยนันท์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายเอกสุวัชร์ นกแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๒๔

เด็กชายกรวีณ์
พรประเสริฐมานิต ๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายกฤตบุญ ดีชัยยะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงฉัตรธริกา รักษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๒๗

เด็กชายธนากร สุขขำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงธัญพิชชา แก้วถาวร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายธีรนพ ภู่แสง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายธีรนัย ภู่แสง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงนันทิชา บุญเกิด
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงนิภาพร โหมขุนทด

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงปยะธิดา จันทรผัน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๓๕

เด็กชายพิทักษ์ โนนเภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงพิมพิศา กาฬนิล
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายพิเชษฐ์ เดิมทำรัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายภานุพงศ์ คลุ้มสิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๓๙

เด็กชายรตินันท์ เจียมดี

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายวัชรพงษ์ คงคาช่วย

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงวิชญาดา คลายจากทุกข์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายวิทยา เนยมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงวิระษา เซียงเจ้น
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงศิรภัสสร แย้มตาด
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงสาริกา กลินสว่าง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงสิริกร ชูเนียม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๔๗

เด็กหญิงสุภาวดี สุดสา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงอริสราภรณ์ หลานเศรษฐา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงเบญจภรณ์ เปลียนสี

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายโสภณ ศรนารายณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๕๑

เด็กชายนวภูมิ ฉัตรกรด
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายเรืองวุฒิ รุ่มรวย
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงอรินยา เกตุมาลา
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงอโณชา จันทรา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๕๕

เด็กหญิงอัญชิสา ขุนศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงอัยรินทร์ วุฒิสาธิยานนท์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงอิสรีย์ โชติเรืองนภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๕๘

เด็กชายเจตริน กลินจันทร์

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงกรชนก เพิมสิน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายธนายุต บุญประคอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๖๑

เด็กชายปฐมพร พุ่มไสว
๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๖๒

เด็กชายสุธิเทพ เจิมแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงจิรสุตา สีรุ้ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงจุฑามาศ นกน่วม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงนัชฎา บุญสม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา น้อยวงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงสุภัสสร โต๊ะทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงอมลรดา เทียมทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงอัครนาฏ ดอกพรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายกฤตพัฒน์ สังข์ลาโพธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายธนาวุฒิ ทองทวี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายพันธกานต์ ทิมทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีรุ่งเรือง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดีหะสิงห์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงชนากานต์ สินกลัด
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงณิชาพร ส่งมณี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงแพรพลอย ศิริบูรณะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงวิชญาดา แจ้งเรือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงศิริกานต์ อรุณโรจน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงสุกัญณิการ์ ชูช่วย

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๘๑

เด็กชายธเนศ แสวงหา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๘๒

เด็กชายพลเอก มีพลัง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงชาลิสา นาคดิลก
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ บุญเรือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงธนพร นวพาณิชศักดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงศุพร หวังผล
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงสิริรักษ์ จอมเผือก
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายเขมณัฐ พรายแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายสุรพัศ ตุ้มท่าไม้
๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายอริญชย์ หงษ์ทอง

๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๙๑ เด็กหญิงประภาพรรณ
ยอดใจ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงเมฑินี เบียงสวาท

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงโสภา คีรีสัตยกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๙๔

เด็กหญิงอมลภา แจ่มแจ้ง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายพัชรพล รุ่งจำเริญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายพิชาภพ เลปนะสุวรรณ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๙๗

เด็กชายศุภโชค เมืองชืน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายศุภณัฐ มีทรัพย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายสิทธิพล กลินหอม

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงชุติมันต์ พรรคพิบูลย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงพัทธวรรณ แสงอาทิตย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ทองใบ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายชิษณุพงศ์ นะอ่อน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายทศพร พันธุตา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายปฐวัจน์ อุ่นอบ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายสุขปวัตน์ เมืองสมบัติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงจิรัชญา เจริญเร็ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงภัทรวดี เกษดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงอินสุดา รุ่งเรือง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงพรศิริ สมศรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงวีรกานต์ รวยเงิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงโศภิตา ควรชม
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงสิริวรรณ สีนวล
๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

คำแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงกมลพร สุสุทธิ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงธมลวรรณ มะลิลา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงพัณณิตา แจ่มศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงภัทรภร แสงสุริยงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงโยษิตา คำผ่อง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายชัชวุฒิ ทองมาก

๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๒๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เนืองเนาวรัตน์

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กชายสิทธิเดช มุ่งดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงอรนลิน จิรประเสริฐวงศ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๒๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ทวีสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๒๕

เด็กชายเมธัส พุ่มพวง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กชายศิวัช ปานแย้ม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายสุภัทร อารีย์ลภ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงกมลวรรณ มีอิม

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงเขมิกา ช้างยนต์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ไทยอุดม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงวรรณศิริ สงวนศักดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงสุทธิดา ไชยแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงโสภิภา เล็กน้อย
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงอัญชลี แย้มชืนใจ

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงเอวลิน พานแพน
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายคุณานนต์ บุญธรรม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายชยานันย์ สักทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กชายชัยพัทธ์ มงคล
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายธราดล ธราพร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายปุณญพัฒน์ เสือเขียว
๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายพีรวัส สังสวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กชายวงศธร จุลพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๔๔

เด็กชายสิทธินนท์ เสริมศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงบุณณดา อิมมาก

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงปณาลี กายเพชร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงพัฒนวดี พัฒพงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๔๘

เด็กหญิงวีรกานต์ ขุนเมือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงสมัชญา พรายประทีป
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงอาทิมา จันทร์หอม

๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กชายปณณวัฒน์ แสงอ่อน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๕๒

เด็กชายวัชรชัย นิลห้อย
๒๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายศิระธีร์ พรายบัว
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายอนาวิล นาคอ่อน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ แช่มเทศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๕๖

เด็กหญิงจิรัชยา สมประดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ มัชยา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงสิริกัญญา พโยมรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายกรภัทร์ รักเกียรติยศ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายณัฐดนัย เลิศแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายธีรภัทร เขตใหญ่
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายปราบปรปกษ์

แช่มเทศ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายมนัสเชษฐ์ เล้าโลมวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายวรชิต รักเจียม
๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงพรญมล ชูศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงภัทราพร อินทะนิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๖๗

เด็กหญิงรัดเกล้า ชูผล
๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงวันใส รืนรวย

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายกีรติ พิมพ์สะอาด
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายฐิติกร หาญรักษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๗๑

เด็กชายปณณวิชญ์ มามาก
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายโภควินท์ แจ่มใส
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๗๓

เด็กชายวรัญชิต เปลียนสมัย

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๗๔

เด็กชายอรรถพันธ์ ซิมศิริ

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงญานิศา ไหมละออง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงเบญญา ดำสะอาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงปานตะวัน เสือสอาด
๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงปานิสรา ผ่องศิริ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงพรรณพนัส ใจอ่อน

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงพรรภษา แสงลำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงรุจิรัตน์ ธูปประทีป
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงลลิตภัทร สินสอน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงศศลักษณ์ กอนปน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายกฤติกา บุนยตีรณะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายณฤศักดิ

์

รอดฉิม
๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กชายธนภัทร แก้วเสม็ด
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๘๗

เด็กหญิงณญาฎา นวลแตง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ พิสิฐพงศ์ธร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงพรรษชล ขจิตตานนท์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงภัทรลดา อินชืนใจ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงรวิสรา พิมพ์งาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงวิยะดา บำรุงวงศ์ศิริ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงวีรกานต์ แม้นเมฆ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงสุวภัทร สอนแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ธรรมศาสตร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายชัยวัฒน์ เชิดฉาย
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงกัลยาณี ศรีซุย
๑๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงญาตาวี เทียมทัดทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๘๙๙

เด็กหญิงณวรา นิลนวล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงทิวาพร จรูญศิริ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงธนสร เขียวบางยาง

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงนุชวัชรา เต็มใจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงปวริศา พูลผล

๐๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงสุภามาศ เพ็ชร์สัจจะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงสุวินิจนีย์ พลายแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงอาจารีย์ บัวทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายฐตภพ เกศเทศ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายศุภกิจ พลอยแดง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงณัฐณิชา สังข์ศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงนันท์พัชร์ เทียนอิน

๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงรัตติญาณ์ อารมย์เย็น
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงสุกานดา วัฒนากร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กชายสรยุทธ กล่อมเกลียง

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๑๔

เด็กชายสรวิชญ์ สวัสดิมงคล

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สว่างทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงจิราวรรณ งามขำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงฉัตรชนก แก้วถาวร
๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๑๘

เด็กหญิงชลธิชา แดงกำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงณัฐธิดา อ้นสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงณิชา แจ่มแจ้ง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กหญิงนวรัตน์ จินรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงพตะธิตา ลีลาพตะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงพริมรตา น้อยแสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นุ่มฉาว
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๒๕

เด็กหญิงภาณุมาส สำรวย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายจักรกฤษ ศรีวิจิตร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายณฐกฤต มากมิตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ชุติวัฒนกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายเดชตะกานต์ นฤทัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์ วงศ์เนตรสว่าง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายภัทรภูมิ วงศ์ประสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กชายภากร ไหลศิริกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายภูวดล อยู่ศิริ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๓๔

เด็กชายสิริ เกลือนกลาด

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๗ / ๑๒๓
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายอนุภัทร
ทองยอดปราสาท

๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงขวัญจิรา ร้อยแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงทรรศนันท์ กิจพ่วงสุวรรณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงรังษิมา กิตติวัฒนโชติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงวรัญญา สุกใส
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงสุกฤตา บวบเมือง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงอริสา วงษ์วาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงอัญชิสา ประกอบมงคล
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายณัฐปกรณ์ สินทรัพย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๔๔

เด็กชายภาสวีร์ มณีพราย
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๔๕

เด็กชายภูรินท์ แก้วสะอาด
๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงจณิตา นาควิเชียร
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงฐิตารีย์ จันทรโชติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงฐิตากร ช่วยบำรุง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงณภัทร หินเก่า

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงธารารัตน์ ธาราบัณฑิต

๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชัยชาย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงวิจิตตรา ลาภประสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ขำบุรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงศุภิสรา ภูวมาส
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงสุจิรา ฮันพะเนิน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงสุพิชญาณ์ รอดภัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๕๗

เด็กชายกษิดิสฐ์ เหลืองปฐมชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายกานต์ดนัย ไชยโย
๐๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๕๙

เด็กชายชยพล หล้าแหล่ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายชินดนัย

ตระการฐานณรงค์ ๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๖๑

เด็กชายณัฐกันต์ แสงนิล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายณัฐนนท์ อมรเมศวรินทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายธนภัทร ดลลชานนท์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายธนาสรรค์ คำดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๖๕

เด็กชายธรรมภณ พลายแดง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายนพณัฐ ยาวไธสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายนรภัทร แท่นมณี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายปยวัฒน์ ศรีสังข์งาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๖๙

เด็กชายพบธรรม ดีประเสริฐ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายพิชุตม์ สังข์เฉย

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายภูผา โชคพระสมบัติ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๗๒

เด็กชายภูมิแผ่นดิน สหัสสพาศน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายฤทธิชัย ทองสัมฤทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายวโรรส ตันพงศ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กชายสุนัย สินสวัสดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๗๖

เด็กชายอนวัช ตันนิกร
๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงชญานิศ ปนจักร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงชนม์ปวีณ์ โอปณะโสภิต
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงชนิภา พราหมณ์น้อย
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงชานัญชิดา พุพันธ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงณัฐฐณิชชา อิทธิกรมมหาศิริ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงปาณิสรา เจริญยิง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงพรชิตา เผ่าวิจารณ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ปติพัฒนะโฆษิต
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ถำแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงพิมพ์รพี อร่ามทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงวิยวรรณ เสงียมพักตร์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงอนัญญา บัวระหงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงอารยา อังคตรีรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายณัฎฐศิวัช สุขประเสริฐ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายกษิดิศ คำตา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๙๑

เด็กชายชนสิฏฐ์ คุ้มครอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๙๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ปานสะอาด
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายธนกฤต มานิช
๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายธีรภัทร์ ชุ่มจิตต์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายปณณวิชญ์ สันติวงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๙๖

เด็กชายพชรพงษ์ พรทวีทรัพย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายวรชิต ทองม่วง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กชายศุภวิชญ์ น้อยสะอาด
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายสรวิชญ์ พรประเสริฐ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายสุทธิพร สุสุทธิ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงจิรภัทร แย้มผะอบ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กิมเส้ง

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงณัฐฎาพร สำราญรืน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงธนพร ตาละลักษมณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๙ / ๑๒๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงปานลดา เหล่าช่างธน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงปยกมล ยำยอด

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงพนิตตา แก้วกระจาย

๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงภูณิศา ทรัพย์สงวน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงมนพร ฤทธิเรืองเดช

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงรวิวรรณ ชูบดินทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงวรรณกานต์ แจ่มแสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงวีรกานต์ สังวาลย์เพ็ชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงศศิวิมล เทพอยู่
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงอัญชิษฐา ชุนฬหวานิช
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๑๕

เด็กชายชิติพัทธ์ ดวงเดือน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กชายธาดา สังข์สนธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายธีรภัทร เรืองทับ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๑๘

เด็กชายบรรณวิชญ์ แนวเถือน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๑๙

เด็กชายปรภัทร รัตนโสภณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายพันธวัฒน์ เยาว์นุ่น

๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่สือ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายร้อยตะวัน คำน้อย
๒๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายวรพล รัตนมุนีวงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายอาชวิน บัววรรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงกฤติยา บัวเจริญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงชีวรัตน์ แสงจินดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงฐานิดา สุขใส
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ทรงความดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงณิชกานต์ คชศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงณิชา กาฬนิล

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๓๑

เด็กหญิงถิรณิชา แก้วชิงดวง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงบัวบุษกร ดีเด่น
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงรดา พราหมณี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงรวินันท์ นาคผ่อง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงวิภาวี กลางสำโรง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงอริสา รุ่งเรือง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงอุไรวรรณ ศิริผึง

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายกฤติน อาศจินดา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๓๙

เด็กชายกิตติธัช ไทรงาม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๐ / ๑๒๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายจักรภัทร สุขสมบูรณ์ธนา

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายชนสร เทียมทัดทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๔๒

เด็กชายณฤทธ์กมล วงษ์สุทักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายธนกร ตังศิริกุลพร

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กชายธัชกร ใสแย้ม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายธาวิน ขาวละเอียด
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๔๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

โตสุวรรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายปณฑเชษฐ์ มาฆะลักษณ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายภูเบศ พัฒนจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายโภคิน ชลนภาสถิตย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายมงคล แจ่มกระจ่าง

๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายศิวพรรษ สุภาพจน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงขวัญหทัย วลีธรชีพสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๕๔

เด็กหญิงจิดาภา พันธ์หริง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงชฎาพร บุญโพธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงณัฐชมน แสนวงศ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงนิภาวรรณ คงทวี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๕๘ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
คำแปน

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงผาณิต วัชรภูมิพิทักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ กลินอุบล

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงพูนสุข วัฒนกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เอิบอิม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงศุภจิตรา โชติมิตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เสาวคนธ์  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายก้องภพ มัสยวาณิช
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายคมน์คณิน ทีปประพันธ์ณี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๖๖

เด็กชายจิรภัทร วิบูลรังสรรค์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายเชาว์วัฒน์ พลอยบุศย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายณัฐกฤษ แก่นกุหลาบ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายณัฐชนน เยียมเพือน

่ ่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายถิรคุณ หมู่ศิริ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายทยากร ลุนราช
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กชายนพัตธร เกตุทอง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กชายปฐมวัฒน์ วงษ์สวาท
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๗๔

เด็กชายพงศ์วริศ นานานุกูล
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๑ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายพันธ์วริศ ชนานิรมิตผล
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายภัทรเมธ เกลียงช่วย

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๗๗

เด็กชายภูวเนศวร์ คีรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กชายวีรวิชญ์ คชศรีสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายศิรศิรส จันทร์แก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายสิรวิชญ์ มีมา

๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงกรชนก พัชราก่อกิจ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงชญาภา สีดอกบวบ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงญาณิศา พิมพ์รส
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงฐิตารีย์ ปานสง่า
๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงณัฐธยาน์ รุ่งวิกรัยวงศ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงตีรณา บรรลือทรัพย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงธันยากานต์ ฐานอริยเมธีกุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงนวิปรียา ขำขม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงนัฎฐ์นรี เครือเหลา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงเบญญาภา ปแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงปวรา ทองเพชร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงปุณยาพร ภูชนะศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงพรวลัญช์ หงษ์ทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงพิชญา ศิริวรรณ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงเมลดา วาณิชธรานัน
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงรดา เอียมองค์

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๙๗

เด็กหญิงสลิลา นะเสือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงสุธิดา สิงห์ทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กชายคมคล กรุงศรีเมือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายชยางกูร ผ่องใส

๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๐๑

เด็กชายธนกร ฉายรัศมี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายอาทิตย์ น้อยจำรัส
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงกนกวรรณ เส็งถิน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ พวงแต้ม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๐๕

เด็กหญิงโชติกา เห็นแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงญาณิศา ณัฏฐกุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงณิชมน ทิมทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงธิญาดา เหล็กใหล
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงนันท์นภัส อาจแสน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๒ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงปารมี มีลิ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงพิชญ์นรี ชืนอารมณ์

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงภาวินี ช่วยอุระชน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงศศิชา เนืองนุสนธิ

่ ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงศุภมาส แสงชมภู

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงสุธิศา กันคล้าย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงอริสา พูลสวน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายกานต์ ทองแดง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายจิรภัทร อยู่ใจเย็น

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายชุติภาส อภิวัฒน์ไพฑูรย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๒๐

เด็กชายปณณทัต เพียรทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายวิศว เนียมกอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

โกมล
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายสิรวิชญ์ ลูกรัก

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายอภินัทธ์ พรมสุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงกชพรรณ เจียมเงิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงกฤติญา ลีสำราญ

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงณัฐชา รักการดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงธนภรณ์ กนกโชติยานนท์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงธัญวรรณ เอียมศรี

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงนันทกานต์ สังข์ทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงพรหมพร เทพทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงภัคนันท์ สุขเอียม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงภัครฐา บัวสุริยะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงสิราวรรณ เดชเพชร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงสุจิรา แผนเจริญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงอนันตญา ภู่รุ่งเรือง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงอภาภรณ์ นิมปราง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายชัชนนท์ เครืองทิพย์

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายณัฐนันด์ กรีสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ นุชเจริญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ กลินสุวรรณ

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายปภาวิน ศรีจำพลัง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายพงศธรณ์ กูลวิราช
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายภคภพ เขียวขำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายรักศักดิ

์

สกิดใจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายราเมศวร์ เย็นตัง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายวรกานต์ จงบรรจบ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อัมพวันปยาราม  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงกนกพร เหลือแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงกนกพร โกสัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายกนกพล ทองสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงกมลพร ปานเนียม
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายกมลภพ ทองสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายกรกฤต แย้มบุตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายกฤตธัช ไทยสงฆ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงกฤตพร สมใจเพ็ง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายกฤตภาส หรังวัด

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายกฤติน เสียงสนัน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายกฤตเมธี พรายประทีป

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงกัญญ์วรา มันผึง

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายกัณฑ์คุปต์ ไข่นาค
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายกันตภณ ส่งวัฒนายุทธ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายกิตติพงษ์ มันคง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงกีรัตยา พ่วงอำไพ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายคณิติน วิสุทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายคีรีธาร เยือกเย็น
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงจริยา สว่างเลิศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายจักรภัทร สรรพประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงจิรัชญา เพ็ชรวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงจิรัชยา เอียมสะอาด

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายจิรโชติ เข่งวา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงจิวารินทร์ วัดทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายชนกนันท์ พรตศาสตร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงชนกานต์ เขมะประพันธ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงชนม์ชนก เลิศผสมสิทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงชนากานต์ เทพพิทักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายชนาธิป ทองห่อ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงชมพูนุท บุญธรรม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายชยธร สมประดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายชลธาร ขำโปย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงชลธิชา มีอุดม
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงชัชชญา สดสี
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายชัชพล พระอินทร์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงชัญญานุช มีเนียม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายชัยวัฒน์ นิมปรางค์

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ไทยพยัคฆ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงชิดชนก สุดอ่อน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายชินโชติ ปจฉิม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงชุติมณฑ์ ชูสุวรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงชุติสรา น้อยเกตุ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงญาดาพัฒน์ จันทร์เกิด

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายฐากูร วิวัฒนพงศ์เพชร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายฐิติสุทธิ

์

ม่วงงาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายณฐนนท์ งามขำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงณฐาน์ ม่วงน้อย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายณพสิทธิ

์

สิงสม

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายณัชวัฒน์ ศรีเกตุ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงณัฎฐิตา ชาวไทย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา คงสอน
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายณัฐนันท์ นาคสกุล
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายณัฐภัทร นุชประคอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ไชยวิเศษ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

พึงพงษ์

่

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงทัตพิชา เรืองขจร
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๐๔

เด็กหญิงทิพย์มณี พันธุ์สัมฤทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กชายธนกร จันทร์แฟง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงธนพร มณีรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กชายธนัตถ์ เล่นวารี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๐๘

เด็กชายธรรม์ธีร์ รอดชูแสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กชายธัชพล บูรณารมย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงธัญชนก ยืนยง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เกตุแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงธัญวรัตม์ น้อยสำราญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายธันยธรณ์ เกตุเทศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายธาราทร เทศเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงธารารัตน์ อินพันทัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายธีธัช เหลืองประภาศิริ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายธีรภัทร ทองขาว
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายธีรภัทร ลิมสกุล

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายธีระวัฒน์ แกล้งกลัน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กชายธีร์ธวัช ทองเงิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายนนทพัทธ์ อำพันทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายนพรัตน์ สุวรรณเวโช
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงนภาลัย นิลน้อย
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงนรีกานต์ เกียรติไกร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงนรีรัตน์ สุขประเสริฐ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ ศักดาพิทักษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงนันทิตา พินิจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงนิศราภรณ์ พันธ์แสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายบรรณวิชญ์ พรมโยธา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายบุญฤทธิ

์

วงษ์สกุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงบุณณดา เจริญสิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงบุษกร เรืองสัจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงปทิตตา สำราญรมณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายปพนธีร์ มหาทรัพย์สาคร
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงปวริศา พุ่มพวง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายปณณธร วรกลัน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงปาณิศา อรุณเลิศวณิชชา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงปญชาน์ อุดมขันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงปติพร แปนโก๋
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๔๐

เด็กชายปยทัศน์ บูรณโถ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงปยาภรณ์ จันทร์แจ้ง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ ปนแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายปุณณภพ ขันทองคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายปุณณเมธ ไพฑูรย์สวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายปูรณินทร์ พันออด
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายพงศธร ลุงรุ่ง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายพงศ์ดนัย เนียมศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายพงศ์พัฒน์ อยู่ทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายพชรชล โชคลาภ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๖ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๒๕๐

เด็กชายพนพล ถาวร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงพรนภา ประกอบผล
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงพรพรหม เพชรรัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายพลวีร์ ยอดกาวี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงพัชราภา เพชรพูล
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายพัทธนันท์ แต้มเรืองอิทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงพิจิตตาพร จับใจ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายพิสิษฐ์ เพชรสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายพิสุทธิ

์

เรืองทับ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ อำแสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๖๐

เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิประยูร

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายพีรภัทร ไพรอร่าม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงฟาศิริ ลำดับวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายภคนันท์ เทพวงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายภคพล บุญทวงศ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงภคมน อาจประโคน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงภรภัทร เทียวหาทรัพย์

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงภัณฑิรา หนูศาสตร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายภัทรกร อ่วมฉิม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายภัทรพล แสงสุริยงค์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงภัทรวดี แปนทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายภาคภูมิ เสียงสนัน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายภาคิน เชยเดช
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงภาวิณี สังวาลย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายภูผา พุกคุ่ย
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๗๕
เด็กชายภูวริทธินันท์

์

ปญโญชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๗๖
เด็กหญิงมนทกาญจน์ เปรียวน้อย

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงมนัสวี เพ็งพิณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงมัทนพร อำพันทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงรสิตา พูลศักดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๘๐

เด็กชายรัชพล คงยาง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายราชศักดิ

์

เชือเกตุ

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงรุ่งนภา แสงจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๘๓
เด็กหญิงลักษิกาญจน์ มีแสง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายวงศ์วรา นาคพูน
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายวรภพ เฟองฟู
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายวรวัฒน์ ทัพปุตา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายวรวุฒิ บุญทรัพย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงวันดี มีอุดม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายวิทยนันทน์ ศรีสุทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายวีระยุทธ หารตันกูล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงศนิกัญจน์ ศรีเมือง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงศศินิภา นามปกษา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงศิรดา วันดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายศิริวัฒน์ วิริยะสกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายศิวนาถ พราหมณ์น้อย
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายศุภชัย รืนอารมย์

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงศุภมาศ สุทธารมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายศุภสิทธิ

์

สืบสายอ่อน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายศุวิจักขณ์ คงเจริญวงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายสรยุทธ เกตุแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กชายสรศักดิ

์

เทียนเล็ก
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงสรัญญา ทองกลึง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๐๓

เด็กชายสหรัฐ ตึกพราย
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายสหรัฐ บุญประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงสายรุ้ง บุตรน้อย
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กชายสิรภพ สุรภาอรรถวิชญ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๐๗

เด็กชายสิรวิชญ์ อมศิริ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กชายสิริวิชญ์ ศรีจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงสุชาวดี รังสิยานุพงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปานอ้น
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงสุนิสา รัตนศิริ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงสุพิชญ์สินี เจริญลาภ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายสุรพัศ เทศพุก
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

เต็มประสงค์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงอชิรญา สาพิมพ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายอนุชา กลันกันภัย

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายอภิกษณา สำราญรมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายอภิวุฒิ ทองมาก
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงอรกัญญา สมรมิตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงอรวรา อินดิษฐ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงอัญชลี แก้วผลึก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงอาทิตญา เอียมแย้ม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงอาทิตยา แดงประดับ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ เลิศประเสริฐ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงอุรุชา หลักหิน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงเกวลิน ถาวร
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รักเกียรติยศ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายเขตฐ์ พันธุ์ศิริโชติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายเขมทัต สังข์ศิริ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๓๐

เด็กชายเปรมณัส สว่างใจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงเพชรลดา ปฏิมากรสกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรนรินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายเมธี ปญญาพิบูรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงแพรไหม บัวโรย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายไชยเชษฐ์ ประทีป
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงกรกนก พวงสัน

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงชนัญชิดา ศิลปการบวร
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายชยานันต์ เอกบุตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงชวิสรา หนูนาค
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงชัญญานุช กุศลสุข
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา พูลเพิม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงณัฏฐาธิดา ทองแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงณัฐวดี สุขพอ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายณัทภพ เพียรธรรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงทิฆัมพร กล่อมสกุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงธนาวดี ม่วงงาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงธมนวรรณ ทองคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๔๘
เด็กหญิงธานกาญจน์ แสวงหา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายธีระพล กันเกียว
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๕๐

เด็กหญิงบุษบงษ์ สินปราณี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงปทิตตา นิลเรือง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงปรียากรณ์ อรุณเลิศวณิชชา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงปวีณ์นุช ปยนุสรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๕๔
เด็กหญิงปญญาทิพย์ ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายพงศกร รัตนไตรมาศ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายพีรภัทร์ วิสุทธินาพฤกษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงภัน ฑรา แดงเกตุ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชวนชม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายภานุพงศ์ จันทร์มัน

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงภิญญดา ชาติกปริญญ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายภูริภัทร สุขเกษม
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายภูวสิษฏ์ วิภาสชีวิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายรัฐเขต ศรีทัศน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายวชิรวิทย์ โชติพินทุ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงศิริธัญญา พิมพ์ศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๖๖

นายสราวุธ น้อยพ่วง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงสาธิญา แดงประดับ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงสิมิลัน นิลนวล
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายสุขุม ดีฉำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงสุมา นุชพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายอิทธิชัย ศรีสุริยพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายเตชินท์ ลิขสิทธิพันธุ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๗๓
เด็กหญิงเบญญาทิพย์ ตลับแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายธีรภัทร ชูสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ธรรมชัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ลิมทองใบ

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ เนรา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายกฤตเมธ สุวรรณศิริ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายกฤษกร เมษะมัต
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๘๐

เด็กชายกฤษณะ หาญณรงค์กิจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงกฤษณา สุพรรณพบ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายกฤษดา เหลืองทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายกันตธีย์ พุกจันทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายกันตินันท์ แตงฉำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงกัลย์สุดา สงวนสุด
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงกุลธิรัตน์ ศุภภัชกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายคทาธร ชนกานต์สกุล
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายจรัญทร นอโพนลาน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายจิรกฤต เทศวงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๓๙๐

เด็กชายจิรัฐโชติ กระชังนาค

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายจีรวัฒน์ พุฒเสวก
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงชญานิศ ท้อสุวรรณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงชนกนันท์ สุวรรณช่าง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงชนานาถ บุญสอน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงชนิสรา จันทร์ประไพ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงชลิตา ตังอนันต์กุล

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงชาลิสา สว่างจิตต์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายชินวัฒน์ พันธ์สังข์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงชุติมน เชียวบางยาง

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงชุติมา เกิดสินธุ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ ดวงเพชร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ช่วยชุ่ม
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๐๓

เด็กชายณพสิทธิ

์

เอียมองค์

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายณภัทร ทองคำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงณัญธิญา จิตต์เสงียม

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

คำโหย
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงษ์จันนา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา หาไมตรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงณัฐณิชา คำเทศ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ทาทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงณัฐพร บุญรอด
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงณิชลดา ผ่องดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงณิชาภา พุ่มพวง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงดวงกมล พานคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงตวงพร บัวมณี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายธนกร กิจเกตุ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายธนกฤต ยวงม้าน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายธนพงษ์ ศุภรัตนกิตติกุล
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายธนภัทร เพิมวิสิษฎ์

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๒๐

เด็กชายธนาธิป อังคตรีรัตน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายธนาธิษณ์ ศรีทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายธนาวัฒน์ ตรีปราการ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายธราเทพ สุรวุฒิธรรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงธัญชนก นาคประคอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงธัญธร ถัมภ์บรรฑุ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ บุญสอน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายธีรพงศ์ บุญศิริ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายธีรุตม์ ปยพสุนทรา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายธีร์กวิน เปลียนสี

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงนงนภัส กัณฑบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายนพดล สะธรรมศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ จันทร์หอม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงนภัสสร ยิมศรวล

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงนาตชา มีจุ้ย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงนิชา พัสดร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงนุสรา ทิมทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายปฏิวัติ ทูลเศียร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงปณิตา ศรีทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายปภาวิน หมันจินดา

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ ขาวผ่อง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงปญญาพร เครืองทิพย์

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายปุณณเมธ ช่วยบำรุง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงปุณยนุช แย้มกลำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ติดต่อ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายพชร ศุกระศร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายพนัสศักดิ

์

ศิริบุญญฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงพรชนก ช่อกระทุ่ม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงพรพรรณ เสือสว่าง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายพรเทพ วิวัฒน์วงศ์วนา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงพัญณิตา กีรติวโรฬาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายพัฒนะ สมศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงพันธิตรา วิมลศิลป
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงพาขวัญ บุตรเจียมใจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงพิชญาภา มากเปรมบุญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงพิมพิชา สีเมฆ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายพีรณัฐ ธุวสุจิเรข
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงภัทฑิรา ดีศีลธรรม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายภัทรกร โตสนัน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงภัทรวดี หวังผล
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงภัทรสุดา วิงวน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงภานุมาศ รอดภัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงภิญญดา นิสสัยพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายภูมิรพี อำกลัด
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงภูษิตา ใยบำรุง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงมรรษกร กิงแก้ว

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงมุกอันดา ม่วงสวาสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงรสิตา เขียวกะแล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายรัฐภูมิ สนิมทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงรัตตินันท์ ทิพยอและห์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๗๐

เด็กชายวชิรวิชญ์ โชยา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงวรัมพร ยูรประดับ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงวริตา ตราชูนิต
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงวริศรา มงคลเอก
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงวริษา ขันธแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงวิชญาพร คำฮอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงวิรนุช คล่องนาวา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายศรัณยพงศ์ เนียมพิบูลย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล สงวนวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายศิรชัช ขำละม้าย
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๘๐

เด็กหญิงศิริมา วรนาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๘๑
เด็กหญิงศิริวรรณรดา

บัวศิริ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงศิอัณตา เกตุบรรจง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงศุภมาส ทันวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายศุภวิชญ์ นามเสนา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ บุญนาค

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายสิทธินนท์ คงอารยทรัพย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงสิริกร คมขำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายสิริณัฏฐ์ อังกินันทน์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงสิเนธ จิระวาณิชกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงสุจิรา รวยสิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงสุชานาถ ชมชูชืน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปอสุวรรณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีขำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงสุภาพร ใจกล้า
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๓ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงสุรัตนาวดี ภูมิวัชรพล
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายอภินันท์ชัย อยู่เย็น
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงอรปรียา บุตรกษัตริย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงอวิกา ทาจ๋อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงอัญชิษฐา นามทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงอารยา นาคทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๐๑

เด็กหญิงอินทิพร บัวแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายเอกนฤน เกตขุนทด
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงโชติรส โตแตง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๐๔

เด็กชายไมเคิล คลอส
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๐๕

เด็กชายชญานนท์ พรมเมือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงณสรัล นันทศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ แซ่โล้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายอัษฎาวุธ กรใย
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๐๙

เด็กชายไรย์แอน ลิม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายคมกฤช เอียมคงสี

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายชนะชัย อุธิโย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงปทมาวดี ส่งแสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายภาคิน กินรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงวริศรา โคตรวัฒน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายสิระ เกิดชืน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงสุทธิดา ชูสกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงจินดาพร ศรีปูน
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงดาราภรณ์ ผลศรัทธา
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๑๙

นางสาวพนัชกร เมืองสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงรัตนากร เขียวรอด
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงกมลชนก สุขชาวนา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงจรรยพร กอวิจิตร
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงธัศนาวดี สาวเสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงภัทรธิดา จันทร์แก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายณชาศิลป พะยุง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายทรงศักดิ

์

สำเภาแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายศุภโชค มหาวรรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงเนตรนภา แตงพลับ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงชนาภา รุ่งเพียร
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๔ / ๑๒๓

้
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พบ ๒๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงชาญธิดา ธรรมเภตรา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงธัญญภรณ์ คงพาย
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงวราลักษณ์ จันทร์เขียว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงวันนิสา ทองฉวี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงวาทินี เงินลำยอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายวีรชาติ ผ่องศิริ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทองทา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ วัดไชยสุรินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายกฤติเมธ นุ่มเมือง
๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ วัดไชยสุรินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงธันยพร กาพโกพุทธ
๒๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ วัดไชยสุรินทร์  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายกาญจน์กวี บุญมี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)

วัดทองนพคุณ  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๔๐

เด็กชายคิรากร บูราคร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)

วัดทองนพคุณ  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงธิติมา หยดย้อย
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)

วัดทองนพคุณ  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายนภสินธุ์ อุบลแย้ม
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)

วัดทองนพคุณ  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายนิติ อิมใจ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)

วัดทองนพคุณ  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงมณฐกานต์ ทองบวบ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)

วัดทองนพคุณ  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายวัชรากร มุ่งหมาย
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)

วัดทองนพคุณ  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงอัญชลี ทัศนา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)

วัดทองนพคุณ  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายณัฐพล เพิมเสน

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) วัดบันไดทอง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายอนันตศักดิ

์

บุญสู
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) วัดบันไดทอง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายภูดิศ คิดคนึง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)

วัดเวียงคอย  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงไอริณ เอียงอุบล
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)
วัดเวียงคอย  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงหทัยชนก จันแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)
วัดเวียงคอย  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายบูรพา สัตย์จริง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)
วัดเวียงคอย  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายปฐมพงษ์ เล็กขำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)
วัดเวียงคอย  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายยศกร กันฉิง

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)

วัดเวียงคอย  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๕๕

นายปยะ กองคูณ
๒๓/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๕๖

นายเกียรติศักดิ

์

เย็นจิตร

๒๗/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๕๗

นายจรัญ เพลาวรรณ ๑/๘/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๕๘

นายเพชรสงคราม แจ่มแจ้ง
๒๕/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๕๙

นายประพันธ์ สำราญ
๒๓/๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๖๐

นายอนุชา รักมิตร
๑๗/๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๖๑

นายฉลวย แสนสวัสดิ

์

๗/๑๐/๒๕๑๔
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๖๒

นายสุรัตน์ ทองโล่ง
๓/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๖๓

นายอภิรักษ์ ประดิษฐ์จิตร

๒๙/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๖๔

นายเอกพันธ์ อำพันธุ์
๒๘/๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๕๖๕

นายอนุชา คำเนิด
๑๑/๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๖๖

นายกฤษณะ ศิรินันท์
๒๕/๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๖๗

นายธีระศักดิ

์

ศิริคำ
๑๙/๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๖๘

นายพงศกร วงศ์สิงห์ ๙/๗/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๖๙

นายธนา เกิดจิตร์ ๒/๔/๒๕๑๕ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๗๐

นายพรพจน์ พวงทิพย์

๒๔/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๗๑

นายกฤษณะ ปาคลำ ๒/๔/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๗๒

นายศักดิชัย

์

ยินดี ๘/๗/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๗๓

นายสิทธิศักดิ

์

อาจแสน
๔/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๗๔

นายออด ใจบุญ
๑๑/๔/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๗๕

นายกิตติธัช แก้วสีเหลือง

๓๑/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๗๖

นายอุกฤษฎ์ มิตรดี ๓/๕/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๗๗

นายเอกชัย ธูปทอง
๑๙/๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๗๘

นายเอนก การะเกตุ ๒/๒/๒๕๐๙ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๗๙

นายสมชาย แก้วมาลา
๒๑/๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๘๐

นายชัยวัฒน์ ทรัพย์สิน

๑๘/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๘๑

นายณรงค์ศักดิ

์

ตังวิบูลย์พาณิขย์

้

๓๐/๕/๒๕๓๓
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๘๒

นายอิศรา เปรมใจ
๒๑/๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๘๓

นายวีระยุทธ ใจเปยม
๙/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๘๔

นายรวี งามสม

๑๓/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๘๕

นายกิตติพงษ์ ศรีทับพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๘๖

นายสุรเชษฐ์ กิมสงวน
๒๐/๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๘๗

นายสุพัฒน์ แสนวัง
๓/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๘๘

นายภิรพิทย์ คงเจริญ
๒๕/๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๘๙

นายฉัตรชัย เกตุสุข ๘/๔/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๙๐

นายฐานันด์ เรืองอร่าม
๑๔/๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๙๑

นายดนัย หอมกลิน

่

๓/๑๒/๒๕๒๗
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๙๒

นายประยงค์ กิงทอง

่

๒๕/๙/๒๕๐๕
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๙๓

นายธนวัฒน์ แสงทอง
๓/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๙๔

นายเฉลิมชนม์ อุ่นอก
๕/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๙๕

นายกิตติศักดิ

์

แก้วไสว
๑๙/๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๙๖

นายพิเชฐ ทับทอง
๑๖/๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๙๗

นายวีรภัทร บัตรยา
๑๘/๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๙๘

นายเกียรติศักดิ

์

อาจเอือน

้

๒๙/๑/๒๕๑๕
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๕๙๙

นายโชคชัย คำศรีไพร

๒๒/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๖ / ๑๒๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๖๐๐
นายทัศน์เดช สุดสาย

๒๖/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๐๑

นายย้ง นาคน้อย ๑๓/๑/๒๕๐๐ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๐๒

นายนิด นิมโอษฐ์

่

๒๐/๖/๒๕๑๖
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๐๓

นายพนา เกิดปราโมทย์ ๒/๘/๒๕๑๖ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๐๔

นายอำนาจ ศรีสุกใส

๒๗/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๐๕

นายสัมฤทธิ

์

พุ่มกลิน

่

๒๘/๙/๒๕๓๓
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๐๖

นายวิเชษฐ ขำนาค
๒๘/๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๐๗

นายนิกร ประทีป
๒๑/๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๐๘

นายวิรัช เข่งเงิน
๒๐/๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๐๙

นายอภิสิทธิ

์

ทองสัมฤทธิ

์

๓/๙/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๑๐

นายพลรบ พูลสวัสดิ

์

๑๖/๓/๒๕๒๓
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๑๑

นายพลวัฒน์ พันออด
๒/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๑๒

นายสุเทพ สังคะโลก
๑๐/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๑๓

นายไพบูลย์ ช่างเกวียน
๑๘/๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๑๔

นายบัณฑิต แซ่ตัง

้

๑๗/๔/๒๕๑๓
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๑๕

นายบรรพต สอาดเอียม

่

๒๐/๓/๒๕๒๑
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๑๖

นายลำธาร สัตย์สาร ๘/๘/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๑๗

นายณรงค์ ปนจัน

่

๙/๑๑/๒๕๒๖
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๑๘

นางสาวสุริยงค์ คำเอ่น
๑๗/๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๑๙

นางสาวนิตยา ดีหะสิงห์
๑๓/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๒๐

นางสาวชลธิชา ท้าววงษา ๗/๗/๒๕๒๖ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๒๑

นางสาวบุษราคัม นกน่วม
๒๘/๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๒๒
นางสาวแก้วกาญจน์ ย้อมสี

๑๘/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๒๓

นางสาวสาวิตรี สุดวิไล
๒๗/๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๒๔

นางสาวสุนิตตา มณฑา ๓๐/๘/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๒๕

นางสาวจรัสพร นาเมือง
๒๑/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๒๖

นางสาวอัญชลี ขวัญยืน ๗/๔/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๒๗

นางสาวมุกดา ทองนาค
๓๐/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๒๘

นางสาวลลิตา ธุระกิจ
๓๐/๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๒๙

นางสาวศศิธร เปลียนสี

่

๒๔/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๓๐

นางสาววันวิสา เปรมใจ ๒/๖/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๓๑

นางสาวศุทรา เรืองอร่าม ๒/๕/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๓๒

นางสาวสลิตา วัดแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๓๓

นางสาวรุ่งรัตน์ จิตต์ซือ

่

๑๙/๑๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๓๔

นางสาวรุ่งฟา เกลียงราคี

่

๘/๘/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๖๓๕

นางสาวบุญเลียม

่

พ่วงเพ็ง ๗/๑/๒๕๑๐ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๓๖

นางสาวชลดา ผึงมี

้

๙/๒/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๓๗

นางสาวนิภา อาดหาญ

๒๕/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๓๘

นางสาวเดือน ใจบุญ ๒/๕/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๓๙

นางสาวธัญชนก อินทร์ขำ
๑๐/๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๔๐

นางสาวมินตรา ปะวะเสนัง ๗/๗/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๔๑

นางสาวปภัชญา เล็กวิชัย
๒๖/๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๔๒

นางสาวบุญทิง

้

แสงอร่าม ๑/๗/๒๔๙๐ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๔๓

นางสาวมยุรี จันทร์แก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๔๔

นางสาวศศิวรรณ ขำดี
๑๘/๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๔๕

นางสาวขวัญศิริ มากมูล
๑๕/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๔๖

นางสาวอนุสรา บุตรเจียมจ่าย

๑๙/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๔๗

นางสาวพรพิมล สอาดนวม
๘/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๔๘

นางสาววิภา ผิวหอม
๒/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๔๙

นางสาวบุญล้น นุชอ่อง ๓/๒/๒๕๑๔ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๕๐

นางสาวมณเฑียร เฟองแก้ว
๒๑/๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๕๑

นางสาวยลลดา หลานช่อง ๖/๑/๒๕๑๒ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๕๒

นางสาวเกตุนิกา หมอสัมฤทธิ

์

๓/๑๐/๒๕๓๖
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๕๓

นางสาวอัจจิมา อินทรมุกต์
๓/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๕๔

นางสาวพรรณพร เอียมศิริ

่

๒๕/๔/๒๕๐๙
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๕๕

นางสาวสีเทียน โพธิทอง

์

๔/๓/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๕๖

นางสาววัชรินทร์ อำมฤต ๒/๖/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๕๗

นางสาวนฤมล พุ่มพวง ๘/๙/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๕๘

นางสาววาสนา นารอด
๑๙/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๕๙

นางสาวภารดี เรืองทับ
๑๕/๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๖๐

นางสาวเพ็ญนภา หอสง่า
๒๑/๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๖๑

นางสาวถวิล พุกบัวบาน ๓/๗/๒๕๐๓ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๖๒

นางสาวดวงดาว ถมนิล
๒/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๖๓

นางสาวอภิชญา น่วมทอง
๒๐/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๖๔

นางสาวกาญจน์วดี ลุ่มบุตร
๔/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๖๕

นางสาวอัมพร กันละเรศ ๖/๘/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๖๖

นางสาวสุภาภรณ์ ทองย้อย
๒๐/๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๖๗

นางสาวสุนิสา จันทร์มัน

่

๕/๖/๒๕๓๓ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๖๘

นางสาวปยะทิพย์ มีพลัง ๒/๒/๒๕๐๘ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๖๙

นางสาวพิมพ์ลภัส บัวเรือง
๒๖/๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๖๗๐

นางสาวณัฐณิชา สุขศิริ
๑๔/๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๗๑

นางสาวภัคจิรา นนทราช
๒๕/๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๗๒

นางสาวศิรินารถ สุงษาเกตุ
๒๓/๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๗๓

นางสาวชนัญญา อยู่คง ๕/๖/๒๕๒๕ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๗๔

นางสาวนงนภัส พันธุ์ภูโต
๑๗/๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๗๕

นางสาวชลิกา สุริโย
๘/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๗๖

นางสาวสุปรีดา เจตจันทร์
๗/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๗๗

นางสาวรุ่งฤดี ศรีเสม
๒๓/๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๗๘

นางสาวรสสุคนธ์ เสียงสา ๘/๑/๒๕๓๕ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๗๙

นางสาวสาลิกา ปนเนียม
๒๑/๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๘๐

นางสาวสุภาพร หีบแก้ว
๑/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๘๑

นางสาวมาลินี โปรดสกุล
๑๒/๑๐/๒๕๐๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๘๒

นางสาวฉันทนา ยอดปรีดา ๕/๕/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๘๓

นางสาวชนิกานต์ ทิพย์ประพันธ์ ๒/๘/๒๕๓๔ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๘๔

นางธัญทิพ
มากธนาปหิตบารมี ๖/๑๑/๒๕๑๒

วัดเกาะ เกาะ  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๘๕

นางธัญญลักษณ์ สินตระกูล ๒๙/๘/๒๕๐๐ วัดเกาะ เกาะ  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๘๖

นางสาวดวงจันทร์ โตสุวรรณ์
๕/๑๑/๒๕๑๑

วัดเกาะ เกาะ  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๘๗

นางสาวภัคญาดา ประธานยศ ๑/๖/๒๕๑๒ วัดเกาะ เกาะ  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๘๘

นางกุลธิดา ม่วงไทย ๘/๘/๒๔๙๙ วัดเกาะ เกาะ  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงภัคจิรา สุขสิงห์
๑๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงนันทิชา บุญวงศ์
๒๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายวชิรวิทย์ ถามา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงภัทราพร กาญจนรังสรรค์
๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงวนิดา เรืองสิน
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงพิมพ์พิศา พงศ์อร่าม
๒๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงอาภรณ์ ตรีหัสถ์
๑๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายนรภัทร แก้วใหญ่
๒๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงกรกนก แตงเขียว
๒๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงชัญญานุช บัวศิริ
๑๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงรัตนาวลี เสมเถือน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายจิรวัฒน์ เหียมสันเทียะ

๊

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กชายพัทรพล นกแก้ว
๒๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงนนทรมย์ บุญมัน

่

๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๐๓

เด็กหญิงเกวลิน ขำเพชร ๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๐๔

เด็กหญิงศศิกานต์ เรียงสันเทียะ
๑๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงสุชาดา ทวี ๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงปลืมใจ

้

ชูชืน

่

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๐๗

เด็กชายธีรนันท์ ครบแคล้ว
๒๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายศุภชาติ พูลพิพิธ
๒๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กชายเมษา สุขศิริ ๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กชายธนดล บุญเต็ม
๒๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงธนพร ฮวบอิน
๒๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงปานอรุณ พงษ์ชมภูนุช ๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงสุธาวดี สุขสมจิตร
๑๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงพรรัมภา ทิพย์วรรณ ๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร ราชปกษี
๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงจิรนันท์ บุญศิริ
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงชุติมา เรืองทิพย์
๒๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ท้าวนารินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงตีรณา กิงจันทร์

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงณัฐมล ตรงชืน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงมัลลิกา เนียมหอม
๒๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงอารยา สีดอกบวบ ๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา เทียนภู่
๑๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายศิริวัฒน์ คงจินดา
๒๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงพสชนัน แก้วพ่วง ๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายศราวุธ เห็นแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายนนทภัทร กองแก้ว
๒๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายสาโรจน์ ฉิมเชือ

้

๒๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายชิษณุพงษ์ เลิศเวช
๑๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๓๐

เด็กชายวรายุ บุตรจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายธนากร มีคง
๑๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายธนพล เอราวัล
๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายรณกร ยีรงค์

่

๓๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายประสิทธิชัย

์

เอียมบุตรลบ

่

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายรัฐภูมิ น่วมสกุล
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายจิรายุ มหาวิจิตร์
๒๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายธีรวัชร เม็ดแตงเขียว
๑๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายธนากร พันธุ์ดี
๓๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายกษมา ใจเก่ง
๑๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายธนภัทร เทศสวัสดิ

์

๒๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

แม้นเมฆ
๒๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายชินกร เหมือนจิตร์
๒๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายไพศาล ดนตรี ๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายวรินทร ยิมน้อย

้

๓๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายศักดินันท์

์

คำหอม
๒๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงชลธิชา ม่วงไหมทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงนภัสศิตา ม่วงไหมทอง
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงกัณฑมล เอียมสอาด

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงชุติมา สีสะอาด
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๕๐

เด็กหญิงพรฐินันท์ แพลอย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงสาริณี คุ้มอยู่
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงวิลัยวรรณ ขำสอาด ๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรีอุทัย ๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สมใจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงรวิวรรณ เปาเลียง

้

๓๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงวิชญาพร กลินกรุ่น

่

๑๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายวินัย ไม้จันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายการัณยภาส รวยรุ่ง
๒๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายอิทธิ นิยมคุณ
๑๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายสิรภัทร ชาวบางนำวน
๑๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายสรวิศ แก้วสว่าง
๒๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายกฤษดา แก้วผลึก
๒๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายตรีวิทย์ ขันติกิจ
๒๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายนิธิศ เกตุมังมี

่

๒๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายพนธกร มีวรรณะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายรัชชานนท์ พูลสวัสดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายวรุต นุชการ ๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายพุฒิเมธ มรรควิถี ๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายพิษณุ ชลภาพ ๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๗๐

เด็กชายธีรเดช ทองสังข์สิทธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายธนยศ เครือนาค
๑๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายธนพล ลำพูน
๑๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายสิทธิกร สุจริตธุระการ ๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายคงพัฒน์ สายกระแสร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายธีรวัฒน์ เจริญลาภ
๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายอัญชนะ หรุ่นร้าย
๑๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายภควัฒน์ พฤกษ์ไพศาล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายก้องภพ จิตต์พุ่ม
๒๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงปาริฉัตร อำพันทอง ๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิกระจุย

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงปรานิตา สุขอ่วม
๒๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงภัทรพร กลินบัว

่

๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงวิภาพร วรกลัน

่

๒๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงศิริวรรณ มีนา ๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงสุธีกานต์ ทับชัย
๑๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ สูงเจริญ
๒๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงชนิกานต์ นุชนารถ ๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงณภัทร มงคลสวัสดิ

์

๒๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงสุวพัชร ทับทิม
๑๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ เจริญสุข
๓๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงธิติวรรณ ชาญทะเล
๓๐/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ น้อยอยู่ ๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายประกาศิต ชูมณี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายวรัญู ศรีเสงียม

่

๑๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายเตชสิทธิ

์

มากมี
๑๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายธีรวัฒน์ เย็นตัง

้

๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายธนโชติ ชูชืน

่

๑๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายสกนธ์ อิมเสมอ

่

๑๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายสรธร เอียมสะอาด

่

๑๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ เทียนชัยทัศน์

๒๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๐๑

เด็กชายนรภัทร สำราญอยู่
๑๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา เรืองโรจน์ ๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงสุชานันท์ พาทอง
๒๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศิลปศร ๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๐๕

เด็กหญิงนันทวดี จิวใย

๋

๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กชายนภดล คำปอ ๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กชายนรภัทร กลินหอม

่

๒๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ ตามใจเพือน

่

๑๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๐๙

เด็กชายสรวีย์ แก้วสว่าง
๒๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายไวทย์วิชญ์ จงฤกษ์งาม
๑๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายอานนท์ นิลประดับ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายณัฐนนท์ นวลละออง ๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายกฤติเดช วัชริช
๒๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายนันทิภาคย์ หัวใจเพ็ชร
๒๐/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายนันพิพัฒน์ หัวใจเพ็ชร
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายจีระวัฒน์ พ่วงพานทอง ๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายธนพัฒน์ เจียมดี

้

๑๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายวีรภัทร กมลธรรม
๑๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ รัชพลโภคิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๒๐

เด็กหญิงสุภาวิตา ผึงผล

่

๑๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงลักษิกา อินจันทร์
๑๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงศศวิมล อ่องคล้าย
๒๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงนฤมล พุ่มจันทร์ ๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงสกุลทิพย์ ปอทเจส
๒๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๒๕
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

เครือนาค ๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงปยาภรณ์ บุญเกิด
๒๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงพิจิตรา ส่งสมบูรณ์
๑๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงเกวลิน หนูแก้ว
๑๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงจิรัชยา แสงสุด
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กชายธนกฤต บุญประเสริฐ ๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงหฤทัย มาลัยเลิศ
๒๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงลลิตพรรณ พันธ์เพิม

่

๒๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ลีมาลี

้

๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายธันวา กิงทอง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายนันธกาน กายเพชร
๒๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงภรณีนิภา กรีธาธร ๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงณัชชา มากมี
๒๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงจันทร์เพชร ทองมี
๒๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงบุณยวีร์ พลศรีเมือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๔๐

เด็กหญิงนราภรณ์ ทวี
๑๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงปทมา เปรมใจ
๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงณัฐชยา เอียมคำ

่

๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงชัญญานุช ตอนสุข ๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงธัญชนก ดีหะริง
๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงณัฐณิชา คำทอง
๒๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายศิรยุทธ นวพาณิชศักดิ

์

๑๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงณัฐชา สุรีย์แสง
๒๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายนนทวรรณ ลอยทอง
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงอภิชญา สังข์ศิริ
๒๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงนันทิดา รอดภัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงนาขวัญ แก้วเจริญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายพันธกานต์ ไชยสมบัติ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ตู๋ปาน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงภรมินทรา หนูรัตน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายภัทรพล ฮวบอิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงภัทรวดี พานพุฒ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ มีโชค

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ปลืมจิตร์

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายภาณุพงศ์ ร้อยแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กชายภูเพชร บุญเทียม
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ลือประเสริฐ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายรัตนพล ราษฎร์บูรณะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายวรวุฒิ ขำพวง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายวิทวัส เฉียบแหลม
๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายวุฒิชัย กลินกรุ่น

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายวุฒิวัฒน์ คำผง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ เมืองโพธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายศุภกานต์ เลิศเมือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงสุชาดา อ่วมแดง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๗๐

เด็กหญิงสุญาดา โยคี
๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงสุภาวดี จิตตรง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายสุริยะ ทับห้าง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงอัชฌา สีสะอาด
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงอาทิตยา ทับเอียม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงพรทิพย์ รูปยะเวช
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางจานวิทยา โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงมาริษา พูลทับ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางจานวิทยา โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงพิยดา ธรรมสาโรซ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางจานวิทยา โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงอมลวรรณ พรายแฝง
๒๕/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางจานวิทยา โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงสุนันทา ทิพวิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางจานวิทยา โพธิทัยมณี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงจิฑาภรณ์ รูปยะเดช
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางจานวิทยา โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๘๘๑

นายพิพัฒน์ ศรีม่วง
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบางจานวิทยา โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๘๘๒

นายวิสิฐศักดิ

์

ธรรมสาโรช
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบางจานวิทยา โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงพรรณษา ขาวสว่าง
๒๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

์

โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายอภิชัย น้อยชูชืน

่

๑๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

์

โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายเดชณรงค์ พ่วงจารี
๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

์

โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงนิชา ชะโลวัฒน์ ๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

์

โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงนิตยา มีทรัพย์
๑๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

์

โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงอชอุมา มังคัง

่ ่

๑๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

์

โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงมนทกานต์ แสงโหมด
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์)

วัดพระรูป  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๙๐

เด็กหญิงจีระนันท์ รืนรวย

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงดวงหทัย มากมูล
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงผกามาส นวมขำ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ อินทราพงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงวนิดา กลันกล่อม

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงอรจิรา ขำเจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงกัญญาพร กลันกล่อม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงอริสา เทศทิม
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงอลิชา รอดจากทุกข์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายกฤตเมธ เลิศเมือง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาง วัดถินปุรา

่

 

พบ ๒๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชวนชม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาง วัดถินปุรา

่

 

พบ ๒๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กชายณัฐภัทร ศิลาเวียง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาง วัดถินปุรา

่

 

พบ ๒๔๕๙/๑๙๐๒

เด็กหญิงอรวรา สืบสาย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยาง วัดถินปุรา

่

 

พบ ๒๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงณิชากานต์ เสืออบ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถินปุรา (เดชสมบูรณ์)

่

วัดถินปุรา

่

 

พบ ๒๔๕๙/๑๙๐๔

เด็กหญิงปยนุช สวนสวรรค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถินปุรา (เดชสมบูรณ์)

่

วัดถินปุรา

่

 

พบ ๒๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กชายวัชรพงษ์ จีนชู
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถินปุรา (เดชสมบูรณ์)

่

วัดถินปุรา

่

 

พบ ๒๔๕๙/๑๙๐๖

เด็กชายกฤตธี โพธิพร้อม

์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กหญิงภัทรวดี กลินจันทร์

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อขม วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงภูมิรัตน์ ผึงผล

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อขม วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๐๙

เด็กหญิงรจีภรณ์ แตงพลับ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อขม วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๑๐

เด็กหญิงพรประภา คัณธสุวรรณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๑๑

นางพเยาว์ ทรัพย์เกิด
๒๘/๐๙/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายอนุพงศ์ บุญทับ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไทยประดิษฐ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายกฤษณพงศ์ มีทรัพย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายธนดล กิตติคุณาภรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายบริวัตร์ เอียมสะอาด

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พ่วงปาไหม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงเมย์รภัทร สะอืนรัมณ์

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงเสาวนีย์ อินทราพงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กหญิงอภิญญา โตทรัพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงกัญญาภัทร สังข์สุข
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายกีรติ อินทร์มี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงจินดารัตน์ สุดแท้
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันทร์กระจ่าง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายชยุตพงศ์ พูลม้าย
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายชยุตรา งามดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงฐิตารีย์ นิลเถือน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายณัฐพงศ์ รักวิเชียร
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงนันทวรรณ ทรัพย์สิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กหญิงปาลิตา จุ่นสำราญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ คลำคล้าย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงมาริษา ผาดจันทึก
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงสกุลศิริ อินทราพงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายสิทธา คันธิก
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงกันยารัตน์ แสนสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)

วัดเพรียง  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงดวงนภา ไชยสัตย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)

วัดเพรียง  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงณฤทัย สุวรรณวัตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงภัทราวดี พวงบุบผา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายปรเมษฐ์ ทองใบ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงวิลาสินี จันทร์ลาด
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายศักดิชัย

์

รุ่งสว่าง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายอโนชา ฤกษ์รอด
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายเทวินทร์ พิมพ์สุวรรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ สวนสวรรค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

วัดหนองไม้เหลือง  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงปวีณ์นุช มันคง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกุฬา วัดหาดเจ้าสำราญ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงอรอนงค์ โบสถ์แก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางกุฬา วัดหาดเจ้าสำราญ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงกมลวรรณ พุ่มจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล)

วัดหาดเจ้าสำราญ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ กลบาง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล)

วัดหาดเจ้าสำราญ  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงกนกวรรณ์ มาแผ้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นัครา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายกันตพงศ์ เกตุรักษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงกัลญารัตน์ ภู่พวง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงกัลยกร หอมสุด
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงกิตติมา กลินฟุง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงจันทิมา มะณีกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงจารุวรรณ หมืนหาญ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายจิรพล อยู่สุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายจิรภาส สังข์พุก
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงจิราพร โสภา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๖๐

เด็กชายจิรายุ โพธิคำ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงจีรนันท์ จันสิงขะ
๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงฉัตรวิภา สีชมภู
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายชณนรร สิทธิเนตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงชลดา โฉมงาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงชุติมา นิลกัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายฑีฆายุ มีหวัง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายณภัทร ใจกล้า
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายณัฐกมล ยินดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ฉวีวรรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กชายณัฐดนัย สาเกทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายณัฐนนท์ พ่วงมีชัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายณัฐพล คำโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงณัฐลิดา ทองปล้อง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายดนุพล ทองหยาด
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๗๕
เด็กหญิงทรรศพรรณ อบแย้ม

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงทิพยรัตน์ คลำสี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายธนกฤต กลินจำเริญ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงธนพร แสงบัว
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายธนภัทร ภูมิ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๘๐

เด็กชายธนัช เขียวอ่อน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงธนัญชา วิสินธุ์ชัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงธนัญญา ปรุโปร่ง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายธนโชติ บังจิต
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงธัญรดา อยู่สุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายนนทพัทธ์ เปรมปรีดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงนพรัตน์ สัมมาขันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายนพวิชญ์ อยู่เย็น
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงนัชชา วังเวงจิตต์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายนัทธพงศ์ พรวนทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๙๐

เด็กหญิงบุษยมาศ คล้ายคลึง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายปณิธาน ราญไพร
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงประภัสสร เอียมทับ

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงปยวรรณ เตียวขุ้ย

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายพงศ์ปณต บำรุงศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายพณิชพล กระทุ่มศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงพรกนก พรายประทีป

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายพรชัย มากเกิด
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงพรนภัส ใหม่แท้
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายพรสวรรค์ กันภูมิ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายพฤฒ เทียมเทศ

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงพลอยมณี กะถินปา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๐๒ เด็กหญิงพลอยแพรวา
เข็มนาค

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงพัชรพร ยกทองมา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

สายสร้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงพิชญา บุษราคำ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงพิยดา บุตรจันทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงพีรดา พุ่มศรีเมือง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงภัศรา เมืองเล็ก

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายภูผา ชีวกาญจน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายภูผา เพชรลูกอินทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๑๑

เด็กชายภูรินท์ มีศิริ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กชายภูสิทธิ ขำเพชร
๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงมณีวรรณ ชูภู่
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ คชพงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๑๕

เด็กหญิงยมลภัทร กัณฑรักษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กชายยศวัจน์ ขันทรัพย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กชายระพีพัฒน์ กุศล
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กชายวงศ์วริศ จันทร์จิตร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๑๙

เด็กชายวัชระ จันทร์อยู่
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๘ / ๑๒๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงวิชิดา บัวทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กชายวุฒิไกร อ่วมใจบุญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงศรัญญา แก้วกล้า
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงศิริเกตุ เงินเจือ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๒๔

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ชีวกาญจน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กชายศุภกิจ ทับจิต
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๒๖

เด็กชายศุภวุธ บุญประเสริฐ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ซือสัตย์

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กชายสรวิศ นุสี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กชายสันติภาพ โพธิพรหม
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายสิรวิชญ์ นิลห้อย

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กชายสุชาครีย์ เส็งกีหวย
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กหญิงสุนิสา ขำเพชร
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กหญิงสุภานิช ตงฉิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๓๔

เด็กหญิงสุภาวดี ประเสริฐสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กชายสุรพัศ สีสุก
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ภู่ทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กหญิงสุวรรณา ดีฉำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๓๘

เด็กชายอดิศร แท่งทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงอทิตยา ศิรินันท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายอนิรุทธ์ สีสว่าง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายอนิรุธ แดงโชติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๔๒

เด็กชายอภินันท์ มีโชค
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กชายอรรถวุฒิ ซือตรง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

คงทน
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๔๕

เด็กชายอัครวินท์ ทองมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๔๖

เด็กหญิงอัญชลี จันทร์หอม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงอาจรีย์ มีอินทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กหญิงอาสา ม่วงสด
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายเจษฎา แดงนาพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงเนติกา ธาราทิวากร

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ นิลห้อย

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กชายโสภณ ขลิบสี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงกชกร พูลแก้วคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๕๔

เด็กหญิงกนกพร พันธ์กลิน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๙ / ๑๒๓

้
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พบ ๒๔๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงกนกพันธุ์ เสือแซม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๕๖

เด็กหญิงกมลชนก จันทร์บูรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๕๗

เด็กหญิงกมลวรรณ สุริยะ
๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร พุ่มจิตร

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กหญิงกันตยา สาระบัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๖๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา จำเริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คงบังคับ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กหญิงขนิษฐา กาละพัฒน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๖๔

เด็กชายจิรวัฒน์ เยเสริม
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๖๕

เด็กหญิงจิราภา น้อยสำราญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กชายชนะชัย เกิดทรัพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายชนากานต์ พานเพชร
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงชนิสรา ใจบุญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๖๙

เด็กชายชานนท์ แดงนาพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงญาสุมินทร์ แย้มกลำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๗๑

เด็กชายณพดนัย ศาลาแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๗๒

เด็กชายณัฐพนธ์ บุญจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๗๓

เด็กชายณัฐภัทร์ เนียมเกิด
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงณัฐริกา สว่างใจ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิงตะวันทิพย์ รัศมี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กชายธนพล ศรีเกตุ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๗๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ยิมรอด

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ ศักดิธีรสุนทร

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ สุกปานแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายธนา ส่งศักดิชัย

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๘๑

เด็กหญิงธันยพร กระทุ่มศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงธันย์ชนก ขำสอาด
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงธารารัตน์ ลือฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ แสงบัว
๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๘๕

เด็กชายนพพร สุชาติ
๑๔/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงนาถนริน เขียวอ่อน
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กชายนิติพนธ์ นวนนิม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงบัณฑิตา น้อยมี
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๘๙

เด็กชายปฏิภาน์ เย็นใจ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๐ / ๑๒๓

้
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พบ ๒๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงประภาดา รักมิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงปาณิสรา ยกทองมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๙๒

เด็กชายพงศธร บัวสิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายพงศ์พณิช ดีฉำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กชายพงศ์ภัค พวงสัน

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กชายพชรดนัย คำสม
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๙๖

เด็กหญิงพรรณษา เครือดำรงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กหญิงพลอยชมพู เรืองเดช
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กชายพัชระ ปานยิม

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงพัชรี แพสิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงพัทธ์ทิพย์ ทับแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงพิตตินันท์ พลายแดง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพธิสวัสดิ

์ ์

๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๐๓

เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา นวมโหมด
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๐๔

เด็กชายพีรภัทร ม่วงทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงพีระยา ชาวไทย
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กหญิงภัทราพร บุญเลียง

้

๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เทียนภู่
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๐๘

เด็กชายภูชิต พันธ์นันท์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงมณฑิตา สินเมือง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กชายยสินทร พันธุ์แตง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงลักขณา ครึกครืน

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายวรฤทธิ

์

จันแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงวริษา คำโต๊ะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงวิรวรรณ ราชปกษี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงวิสสุตา จันทร์ม่อม
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายวุฒิชัย คล้ายเพชร
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายศิริยุทธ ช่องศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

กำไลแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายสงกรานต์ ชูเนือง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๒๐

เด็กหญิงสาริศา บัวเนียม
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงสาริศา พูลสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงสิริยากร อ่วมเมือง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงสุกฤตา แก้วเก้า
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา นิลกลัด

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๑ / ๑๒๓

้
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พบ ๒๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงสุดทีรัก

่

ออสันเทียะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ กัณฐัศว์กำพล
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงสุนันทา จักรกรด
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงสุนิตา อารีเพือน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายสุบัณฑิต จันต๊ะเรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงสุวรรณา กระทุ่มแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มาศกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงอมลวรรณ บุตรผึง

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

น้อยวงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงอริษรา ผึงมี

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงอริสา อินทชัย
๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงอัครยา แก้วอ่วม
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงอัญมณี ยิงยง

่

๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงอาทิตยา คล้ายคลึง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงอาธิตยา ออมรัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงอำไพ อุ่นจิต
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงเกศราภรณ์ รุ่งสว่าง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายเกียรติพันธ์ เนือนุ่ม

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายเทพธรา สังข์ศิริ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายเทิดศักดิ

์

นุชเนตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงเนตรนภา จันทร์ดำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงเพชรลดา แจ้งสว่าง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายเอกรัตน์ ฉวีวัน
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงโพล่า เมรี

่

โรเบิร์ทสัน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงโศภรัตน์ จินดานุช
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายโสภณ แสงนาค
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายธีรภัทร เอรวัล

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายนวเมษ ทองกลับ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายปฏิพล เฉลิมพันธุ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงปริญญา ชาวตวันตก
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายสุปกาณฑ์ นัครา
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงอรพรรณ ทองมาก
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ อ่อนศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๕๘

นางสาวกชพร ลบถม
๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๕๙

นางสาวกนกนภา จันทร์สว่าง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๑๖๐

นางสาวกมลฉัตร คงกะพันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๖๑

นางสาวกรรณิการ์ อันฉิม

๋

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๖๒

นางสาวกัลยาณี อังกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๖๓

นางสาวกุลธิดา บุญนาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๖๔

นางสาวขนิษฐา ผ่องดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๖๕

นางสาวขวัญฤดี สระเขียว
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๖๖

นายคมสันต์ พึงธรรม

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๖๗

นายจักรเพชร ปานหอม
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๖๘

นางสาวจิณห์นิภา สายเอก
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๖๙

นายจิรวัฒน์ วงศาโรจน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๗๐

นายจิรสิน ทองแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๗๑

นางสาวจุฑามาศ ช่อดอกไม้
๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๗๒

นางสาวจเร เรืองราย

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๗๓

นายชยิน วนายุทธศิลป
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๗๔

นางสาวชลธิดา ดวงเดือน
๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๗๕

นายชลธี ทองจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๗๖

นายชลสิทธิ

์

ขำทวี
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๗๗

นางสาวชลิตา ดีบุตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๗๘

นางสาวชิดชนก พ่วงอินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๗๙

นางสาวชีวณัฐ แตงสี
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๘๐

นายณรัณ บุตรเล็ก
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๘๑

นางสาวณัฐชยา รักมิตร
๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๘๒
นางสาวณัฐติยาภรณ์ จงเจริญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๘๓

นายณัฐวุฒิ นิลห้อย
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๘๔

นายณัฐวุฒิ ประทุมเทือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๘๕

นายทวีศักดิ

์

ศิลปเมือง
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๘๖

นายธนภัทร ทองสมนึก
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๘๗

นายธนวัฒน์ มีเรียน
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๘๘

นายธนศักดิ

์

แก้วพรายตา
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๘๙

นายธนะนันท์ สกิดใจ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๙๐

นายธนัชชัย โพธิศิริ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๙๑

นายธนาดุล น้อยวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๙๒

นางสาวธัญญารัตน์ ศรีเกตุ
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๙๓

นางสาวธัญญาเรศ เปยมปาน
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๙๔

นางสาวธิดารัตน์ อยู่พลาย
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๑๙๕

นายธีรพล นกน่วม
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๙๖

นางสาวนภัสสร สุชาติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๙๗

นางสาวปภาวรินทร์ มีรอด
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๙๘

นายปริญญา ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๑๙๙

นายปรีดา ชายา
๒๔/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๐๐
นายปณณวัฒน์ หอมฟุง

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๐๑

นางสาวปาริชาติ
เหมือนพรรณราย

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๐๒

นายปยวัฒน์ จันทร์กลัด
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๐๓

นายพงศกร มีนุช
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๐๔

นางสาวพนิตพร แยกรัง
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๐๕

นางสาวพรรณพษา พลศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๐๖

นางสาวพรรัตน์ รักษาดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๐๗

นายภูวดล พลายแดง
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๐๘

นายระพี เลิศมาลัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๐๙

นายรัตนากร นิลห้อย
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๑๐

นางสาวรัตนาภรณ์ ทองแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๑๑

นางสาววณิศยา เกิดเกษม
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๑๒

นายวิชิต เทียนหอม
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๑๓

นางสาววิไลรัตน์ รอดได้
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๑๔

นางสาวศรัญญา สังข์ฤทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๑๕

นางสาวศรัณย์พร ศิรินันท์
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๑๖

นายศิวกร เทียนภู่
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๑๗

นายศิวพล ดาวกระจ่าง
๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๑๘

นายศิวราช มาเกิด
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๑๙

นายศุภณัฐ พันธุ์แก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๒๐

นางสาวสรัฐนันต์ อนันตกิจภิญโญ ๑/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๒๑

นายสิทฐิพล อรุณรัตน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๒๒

นางสาวสิริยากร บุญเดช
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๒๓

นางสาวสุพรรณี รอดส่ง
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๒๔

นางสาวสโรชา สมบูรณ์ศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๒๕

นายอดุลวิทย์ อ่อนทองหลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๒๖

นางสาวอทิตยา รุ่งเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๒๗

นางสาวอภิชญา สุขมาก
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๒๘

นางสาวอภิภาวดี คำโพธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๒๙

นางสาวอรนัญ ปวนอำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๒๓๐

นางสาวอริชา ทองกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๓๑

นายอิทธิ อำมฤต
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๓๒

นางสาวอุบลวรรณา เอียมสุข

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๓๓

นางสาวเกตน์สิรี จันทร์ดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๓๔

นางสาวเปมิกา พ้นภัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๓๕

นายเปยมศักดิ

์

สระศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๓๖

นางสาวเพราพิลาส ทองจีน
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๓๗

นางสาวเสาวลักษณ์ เอราวรรณ์
๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๓๘

นายไพรัชช์ ชะเอมน้อย

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๓๙

นายชาตรี ปานดุก
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๔๐

นางสาวณัฏฐา วาดเขียน
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายฐิติกร อุทัยธรรม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงงาม วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงณัฎฐธิดา พ่วงรอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงงาม วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายณัฐนนท์ เซียงคิว

้ ้

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงงาม วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ นกแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงงาม วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงพิชญธิดา พุฒเทศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงงาม วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ สิงห์ซอม
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงงาม วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงวัลภา นิมิตร
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงงาม วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงวาสนา อยู่สุข
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงงาม วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายอธิเบศน์ รอดทุกข์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงงาม วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๕๐

เด็กหญิงอรดี ชาเจริญ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงงาม วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายธนาดล ชม้อยภักดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดม่วงงาม วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายนวพล สุริโย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดม่วงงาม วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายจตุภัทร จันทรสกุลโชค
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงธนวรรณ เงินดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๕๕
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ขำทวี
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ แสงเงิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายประพันธ์ อินทราพงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงพรชิตา มะลิวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงภัทรวดี ภักดีโยธิน
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๖๐

เด็กชายภานุพงษ์ เกตุทอง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงวรัทยา แก้วศรีมล
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงศิรดา ศรีไชยโยรักษ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายศิวัช ศรีอำดี
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายสัญณุสิทธิ

์

แสนสุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายสิรวัชร์ ขำทวี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงอันดา ประเสริฐศรี
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๖๗

นางลาวัลย์ สมใจ
๑๒/๗/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๖๘

นางสาวอรวรรณ์ ยิมละมัย

้

๑๔/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงอรนลิน ช้อยคล้าย
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง)

 

พบ ๒๔๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงสิริกัญญา แก้วแหวน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง)

 

พบ ๒๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงธิดาภรณ์ แสงสว่าง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง วัดเขาสมอระบัง  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงมัชฌิมา สายเส็ง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง วัดเขาสมอระบัง  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงรุจิรา พาม่า
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง วัดเขาสมอระบัง  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายศุภวัฒน์ สุกดิษฐ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง วัดเขาสมอระบัง  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายสุพจน์ ปาดมิตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง วัดเขาสมอระบัง  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงอกนิษฐ์ พูลสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง วัดเขาสมอระบัง  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายอำนาจ เหมอำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง วัดเขาสมอระบัง  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายจักกาย บรรพต

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง วัดเขาสมอระบัง  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงพิมพกานต์ แตงอ่อน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง วัดเขาสมอระบัง  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กชายพีรพัฒน์ หอยทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง วัดเขาสมอระบัง  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายสรยุทธ หอยทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง วัดเขาสมอระบัง  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายชัยวัฒน์ สุกเหลือง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง วัดเขาสมอระบัง  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายสกลวรรธน์ ใจบุญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง วัดเขาสมอระบัง  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายแซมลี สำมะล่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง วัดเขาสมอระบัง  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงขนิษฐา คำตัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายคณาธิป แสนแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงฐิตาพร พุ่มพฤกษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ล้วนเพชร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายธนาชัย ล้อมสาย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๙๐

เด็กหญิงธิยะดา ยังมีมาก
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงบัณฑิตา เขือนเพชร

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงพรพิมล หมอนทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายภูริช แดงประดับ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายมานพ ฉิมสกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงศันศนีย์ ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

สุชาติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายสุทัศน์ หงษ์ทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายอรรถพล หมอกเมฆ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงอัฐพร พรมแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายเสกสรร แสงอรุณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๐๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เปรียวหวาน

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๐๒

เด็กชายธีร์ธวัช แสนแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กหญิงสุพรรณี อยู่แทน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๐๔

เด็กชายอภิรักษ์ ศิริเอก
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปอมสิงห์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๐๖

เด็กหญิงเครือวัลย์ ปุนอภิรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๐๗

เด็กชายเทวัณ ธุระชัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงกาญจนา สุขอยู่
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๐๙

เด็กชายคีรี กลินสมหวัง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๑๐

เด็กหญิงจรรยพร เรืองอาศน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายจรูญศักดิ

์

รุ่งเรือง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีผ่องใส
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายธัญกร พวงเกตุ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงธีรดา อาจเอือม

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๑๕
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ยะเกตุ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงวิชญาดา บุตรงาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงศิริสุข สระศรีทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา คำดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงสุพัตรา ฤกษ์มี
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กหญิงสุภาพร สารภา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงอนัญพร ขาวสอาด
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายอนุรักษ์ นุชนาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายอมรฤทธิ

์

แนบพุดซา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงอมลวรรณ สิงห์ลำเลิศ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงอลิชา วัฒนวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายอานนท์ คุ้มสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายเอกพล พันธุ์ละออง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงจิตรทิวา อ้อยแดง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายจิรพัฒน์ คชชา
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๓๐

เด็กหญิงพรรณสา ทาพา
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงรถจลี เข็มทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงวัลภา อัมฤดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายสาธิต จำเนียรสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงสุพรรษา คุ้มภัย
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๗ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงอิมฤทัย

่

แสงทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงศิริกาญจน์ เกือฉิม

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายนนทการ ท้อทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิราษฎร์นุเคราะห์)

์

วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงภัสรี นันทกิจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิราษฎร์นุเคราะห์)

์

วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงหวานใจ
พงสวรรค์จันทวีไซร ๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๔๐

เด็กชายณัฐพล จันทรกลัน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายธนภัทร เถาว์น้อย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงสุรารักษ์ เปาทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงกชวรรณ แดงบาง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง)

วัดเทพประชุมนิมิตร
 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายณัทภัค รอดแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง)

วัดเทพประชุมนิมิตร
 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๔๕
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

ชาติวงศ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง)

วัดเทพประชุมนิมิตร
 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงมิญาวดี ฤทธิเดช
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง)

วัดเทพประชุมนิมิตร
 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงชนิดาภา อาจเอือม

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงชยานันท์ วีระพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เทศแสวง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กชายนันทพงศ์ เฮงประเสริฐ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงพัชรพร ศรนรินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ พินพันธะ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงภัสรวรรณ สว่างอารมณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงศิรินภา ปนศักดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายไกรวิชญ์ พลทะยาน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงกฤษดาพร พรหมมา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายกิตติพงศ์ คงพวก
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงสรชา ตาละลักษณ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงสริตา ตาละลักษณ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ พุ่มเจริญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงกิตติยา ทองศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายชานนท์ อวยศิริ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กชายปยะวัฒน์ ปานทรัพย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายพศวัต โลสงฆ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สมบัติวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายพิเชษฐ์ โฉมวัฒนะชัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงภัทรพร คำวงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ คงโพชา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงศิศวิมล สังข์ฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงดลพร กาญจนบรรจง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิ (ชืนศรีผดุง)

์ ่

วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงจิดาภา พรหมเรือง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงศิริพร ดาวทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงปนัสยา ต้วมสี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงฤดีวัลย์ นิลภานนท์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงคนิตตา ปแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายจตุรภัทร กลึงวิจิตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายจักรพันธ์ ยังยืน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายชวนากร เมืองธรรม
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๘๐ เด็กหญิงธัญญาวรินทร์
คนสนุก

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงธารารัตน์ สินแดง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายธีรภัทร ไชยสิทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงนรมน มีสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงพิชญาภา วิเชียรฉาย
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงมนัสสา เกตุหอม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงวราพร มงคลเมือง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงศศิธร ทองเทือก
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงสลิลตา สุขวงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงอรปรียา แข็งแอ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงอาทิตยา มีสุข
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายอิษวัต พิณเนียม
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงแพรวา หวังเจริญ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายกิตติโชติ หอมกลิน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายธนานนท์ ประสาททอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายพีรพงษ์ ตังวงศ์

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงภัทรวดี เข็มนาค
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายสมหวัง แดงฉำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายสุรดิษ กลางลัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายจิรายุส เพิมพูล

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงพรนภัส เรืองอาศน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ฉิมสกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๐๒

เด็กหญิงสุภาพรรณ สมนาม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๐๓

เด็กชายอนุชา นุ่มเจริญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๐๔

เด็กชายเฉลิมพล ใจมุ่ง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กหญิงเพ็ญลัดดา ชูช่วย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๐๖

เด็กชายเอกพงษ์ พรามอนงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๐๗

เด็กหญิงอรปรียา พินิจพงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กหญิงสมิตานัน เกตุรุ่งเรือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๐๙

เด็กหญิงธนพร ปานฉาย
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)

วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กหญิงสุนิสา คำดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)

วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงสุนิสา แซ่โอว
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)
วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลุนธิระวงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)
วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงดรัลรัตน์ ทาปนสี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงนวียา ดีไสว
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงผริตา กุมกร
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงจรัสรวี ทาสิมมา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงณัฐชาวดี ชูช่วย
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงธารารัตน์ บุญเขียน
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงปณิตา พันธ์พวก
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กหญิงสุพัตรา คำวงศ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุกเกิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายชยธร เปลียนอารมณ์

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายอานุภาพ ทองใย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๒๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ ฉิมฉลอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายเพิมทรัพย์

่

ทวีถาวรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงเหมือนฝน เชือมชิต

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๒๗
เด็กหญิงพลอยบุศรา พยายาม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงวรรณวิษา โอนอิง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงสุชัญญา หอมอิม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๓๐

เด็กหญิงเพชรไพลิน พยายาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงคริษฐา ทองสาย
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ คชชา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายบัณฑิต อุ่มบุญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงวาสินี พูลสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายจุลดิศ คงสาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงภาวินี คำทิพย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงกิมจู้ พึงวิพอน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองส้ม วัดหนองส้ม  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายซู รักเรียน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองส้ม วัดหนองส้ม  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงธัญจิรา โตพงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองส้ม วัดหนองส้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กหญิงสเวย์เซซอ -
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองส้ม วัดหนองส้ม  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายอิทธิกร ศรีสุวรรณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองส้ม วัดหนองส้ม  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายอิทธิกร สุขใส
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองส้ม วัดหนองส้ม  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงจิรปภา ชุ่มเชือ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองส้ม วัดหนองส้ม  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายคมสันต์ ศรนรินทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงจันทิมา คงทวี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงชรินทิพย์ ทองมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แก้วไกรแสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงนัฐลดา เกษมรัตน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงปทุมพร พุ่มจิต

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๕๐

เด็กชายภัทรพล เทศปลืม

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายศิวกร แก้วสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงสุพัตรา แพรสิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายอภิรักษ์ เชิงฉลาด
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงไพลิน เดชวงษา
๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายกฤษณะ ปราบพาล
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงกันตพร กิงไทย

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงชรินรัตน์ แก้วคงคา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายชุติพนธ์ สวัสดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายฑีฆายุ คุ้มสมบัติ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๖๐

เด็กชายธนนันท์ ริวทอง

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กชายธีรภัทธ กลินเกลียง

่ ้

๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายนนธวัช แพรสิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงนันธิดา แก่นเชิดชู
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายฟาประทาน เอติรัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายมงคลชัย โคตรวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงสุกานดา เอียมสอาด

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงสุภาวดี จินโจ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายหฤษฎ์ ขิมมาทิ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายรัชพล เคนเหลือม

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๗๐

เด็กชายวัศพล ใหญ่นอก
๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงดอกฝาย จันทร์แม้น
๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายสุวรรณ ทองมาก
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คงจุติ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)

วัดเขาตะเครา  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายคงชนะ กล่อมไสยาส
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)

วัดเขาตะเครา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายชัชวาล มีชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)

วัดเขาตะเครา  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายปฏิภาณ โพธิศรี

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)

วัดเขาตะเครา  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงสายรุ้ง แมวขาว
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)

วัดเขาตะเครา  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงอาทิตติยา ยอดทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต วัดบางลำภู  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงสุชัญญา อ่อนแก้วอ้อม
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแพรก วัดบางสามแพรก  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปาดมิตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแพรก วัดบางสามแพรก  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงขนิษฐา ปาดมิตร
๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแพรก วัดบางสามแพรก  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงสุภาพร ฤกษ์มี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแพรก วัดบางสามแพรก  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงหทัยกานต์ อัมฤดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแพรก วัดบางสามแพรก  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงดวงกมล บุญธรรม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแพรก วัดบางสามแพรก  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงธนพร เจริญพักตร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแพรก วัดบางสามแพรก  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงธนพรรณ เจริญพักตร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแพรก วัดบางสามแพรก  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงรัตนา เจิมจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแพรก วัดบางสามแพรก  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายกชกร เวชการ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงวรากร ถินวงษ์ควง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงนริศรา คงศร
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงพรนภัส จันทวี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงชมพูนุช ฤทธิขันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายณัฐภาส พวงสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)
วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายธนกร สินอยู่
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายพิเชษฐ์ พัฒนากุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายอิทธิพล บุญปถัมภ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)
วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายยุรนันท์ ปานสะอาด
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)
วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงวีรยาอร อาจคงหาญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงสุพรรณา รอดกุล
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)
วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายชัชพน อุระชืน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๐๑

เด็กหญิงนันณิชา ทับสี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กหญิงนุศรา พูนสุข
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงพรพิมล สีดอกบวบ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงวิไลภรณ์ กองอู๋
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๐๕

เด็กหญิงอภิชญา สีเทา
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กชายธเนศ ทับสีนวล
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กหญิงพรเพ็ญ ทับสี
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ กลัดปนทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๐๙

เด็กหญิงวาสนา ผิวขาวปลัง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กหญิงปริณดา แจ่มขาว
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงกัญญาภัค บุญเลิศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นิลน้อย
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

วงค์แตง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงฐาปนีย์ จันทร์น้อย
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยอดยิง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงณัฐพร เกตุแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายดนัยณัฐ ชอบงาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงดวงใจ หินย้อย
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายธนภัทร รุ่งสว่าง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๒๐

เด็กหญิงธนารีย์ พึงแพง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ หัตถพันธ์โสภา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายธิติ คงสุวรรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายธีรวัฒน์ พุ่มสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายนพคุณ ชืนบุตร

่

๑๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงบุศรา ชูติรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงปภาดา ชอบงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายปาณรวัฐ เจียมตน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงปาริชาติ อ่วมเครือ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงผาติรัตน์ ชูสกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กชายพงศ์ปณต โพธิงาม

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายพัชรพล ยอดยิง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงมนต์ชิตา ภาณุวัชรกุล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงมิลดา หมายประโคน
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายวรปรัชญ์ ขอเจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายวราดร หอมเหย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

รุกขชาติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงสุภาพร เปลียนใจชืน

่ ่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายสุราษฎร์ กลินรักษา

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

สีม่วง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๔๐

เด็กหญิงชาลิสา ลังกาบำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายณัฐดนัย กลินรักษา

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๔๒ เด็กหญิงประวาลวรรณ
เครือมาก

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายวัณชนะ คงศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงอารียา มาสมัคร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เชือนเชือ

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)

วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายปานวุฒิ พูลสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)

วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงพชรมณ พรหมมาลี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)
วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ แสนทรัพย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)
วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายวรพงศ์ สมุทรผ่อง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)
วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๕๐

เด็กชายศิขรินทร์ ขันทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)
วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงสุนันทา เกตุแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)
วัดต้นสน  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ สายทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงกชพร พูลสวัสดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงกัลยา คงเจริญ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีจันทร์แจ้ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงนฤมล มณฑาทอง
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายนิติภูมิ เอมาวัฒน์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงนิภาวรรณ โยธาวงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๕๙

นายวรเชษฐ เพ็ญสุวรรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

ชาวบางนำวน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายชนินทร์ เกียรติทัต
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ ทรัพย์ขำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายวชิรวิทย์ แสงสุริยา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายอนันต์ชัย นิมิตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายอนุภัทร โสทิพย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายเกียรติพัฒน์ มหิมา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายเทิดศักดิ

์

แสงไพบูลย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ทรัพย์เพิมพูล

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายชนินทร์ ภู่ระย้า
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๗๐

เด็กชายธนภัทร รัตถา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายธนา คุ้มครอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงธัญเรส สุขสว่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายธีรชาติ ชัยมงคล
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายภาคิไณย อออำไพ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงศิริพร สุขเกษม
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายศุภกฤต เกิดเจริญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายอนุรักษ์ ภมรศิริ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงอริสรา กันแสน
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายกฤษฎา ตาเต่า
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

วัดปากอ่าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กหญิงกิตติกา กิมสิว

่ ้

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

วัดปากอ่าว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายกิตติพจน์ ขวัญยืน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

วัดปากอ่าว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายจตุรพร พัฒนาพูนเพิม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

วัดปากอ่าว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงฐิดาพร สำราญอยู่
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

วัดปากอ่าว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายณรงค์ชัย คนเฉียบ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

วัดปากอ่าว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงปรัชญา วิเชียรฉาย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

วัดปากอ่าว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เขียวขำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

วัดปากอ่าว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายรัถพงษ์ อินสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

วัดปากอ่าว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงรินรดา หมืีนเดช

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

วัดปากอ่าว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงวาสินีย์ โพธิงาม

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

วัดปากอ่าว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๙๐

เด็กชายวีรยุทธ สอนแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

วัดปากอ่าว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายอานุภาพ ศรีทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)

วัดปากอ่าว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา บัวทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายกิตติพงศ์ เกตุแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงจารุพัสร์ ทรศัพย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายฐิตินันท์ นิลน้อย
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงณัฐริกา เขียวมะนี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายธิเบต จันทร์กระจ่าง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงปพิชญา เนียมเพชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ อินพันทัง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงรินระดา ระเริงทรัพย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๐๑

เด็กหญิงวรรณนิภา ขำสวัสดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๐๒

เด็กชายศราวุฒิ บุญธรรม
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กหญิงสุภาวดี เทียมจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ พุ่มประเสริฐ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๐๕

เด็กหญิงอติมา คมกฤษ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๐๖

เด็กหญิงแสงเดือน จงสอน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กชายกฤษณะ จงสอน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กชายณัฐพล พุ่มจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๐๙

เด็กชายดลวีร์ กัญจา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๑๐

เด็กชายนนทกานต์ อยู่ยังยืน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงนภัส พวงงาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายบุณยกร เทศเจริญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงปอฝาย ทรัพย์ทวี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงพรรวษา ศรีจินดา
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงพิยดา สังวาลย์เพชร
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงภารดี ศรีเมฆ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงภูริตา เอียมสวัสดิ

่ ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงวรรณวิสา เพิมทรัพย์

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายสรวิชญ์ สุขสมพล
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๒๐

เด็กหญิงสายพิณ เกตุพรม
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายสุรพงษ์ กลินสว่าง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายสุริยา ฉิมเงิน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงอนัณยตา ทวีศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงเพชรลดา อ่วมสอาด
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงเสาวภา ละออเอียม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายกิตติพงศ์ กลำเมือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายณัชพล อยู่อิม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายธนภูมิ ดิษยบุตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงภัทรญา ภานุกรพงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กชายรพีพันธ์ เต็มยศ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงวรรณญา สุขเจริญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายกัณเอนก เทียงดี

่

๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงกิงฉัตร

่

พรหมเมือง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงธารินทร์ วรภักดิภมร

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายพงศกร อยู่อิม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ขำสว่าง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ มานพับ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายสิทธิชัย ลำพูนเล็ก
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงอินทิรา พาณิชย์ศิริ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๔๐

เด็กหญิงแพรวา ชัยช่วย
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา วุฒศิริ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายธนวัช อินทรภักดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงธิติมา คำทิพย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงวาสนา เปยวน้อย
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงวีรยา กลินสุวรรณ

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายอภิชัย อินพันทัง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงอมรินทรา แย้มศรวล
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เทียงดี

่

๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายเกียรติเพชร ประจันบาล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กชายกรกช แสงแจ่ม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายกฤษณพงศ์ อยู่เย็น
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แดงประเสริฐ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงขวัญจิรา สุขพร้อม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายจรัสรวี แก้วผลึก

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงจริยา พงษ์เก่า

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายจาตุรนต์ จูกูล
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงจิตวดี รักเกียรติยศกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงจิรภิญญา วงศ์ศิริ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงชนาภา ดอกผึง

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๖๐

เด็กหญิงชนินาถ สุขอุดม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายชัยวัฒน์ เขียวเข้ม
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงชุตินันท์ ชวดอุปจ
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงชุลีรัตน์ เครืออารีย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงฐิติกัลยา บุษรา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร เทียงแน่

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงณัฐฐาพร เลิศงาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงณัฐวรา ตู้ทองคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงณิชกุล เขียวเข้ม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายธนกร ศิริเขตกรณ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๗๐

เด็กหญิงธารารัตน์ จีนปาน
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงธารารัตน์ เสริมบุญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงนคนันทินี คงคาเพชร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายนันทวัฒน์ ใจดี
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๗๔
เด็กหญิงประกายแก้ว

พยัพพฤกษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายพัฒน์ศักดิ

์

จันทร์สีดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงรวงข้าว กิมสงวน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงรุจิรา ศรีวชิโรภาส
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายวัชรพล เสาแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงวันเพ็ญ พูลเพ็ชร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๘๐

เด็กหญิงวิรัลพัชร ไชยมงคล
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายวุฒิพร อนุวัฒน์ศักดิชัย

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงศิริวรรณ ศิริพาสาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงสุวัฒนา อรุณโรจน์รังษี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงอารยา สุขปานเจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงอารีวัลย์ วงษ์ศิลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายอิทธิชัย โถวสกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กชายอิทธิพัทธ์ แดงโชติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงณัฐฐา ไทยอุดม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายพิสุทธิศักดิ

์

ศรีศิริเล็ก

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๙๐

เด็กชายภุมรินทร์ พุ่มพฤกษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายศุภโชค กลินหอม

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญยรังคะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงอนันตญา สวัสดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คล่องจริง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายอัฐพล แสงประไพ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงแคทรียา น้อยเกษม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงแพรวา รักเกียรติยศกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายธัญเทพ บุญภิรมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายธีรภัทร์ มากมีสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายพรณรงค์ แจ่มจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๐๑

เด็กชายเจษฎา มรกฏ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๐๒

เด็กชายชนินทร์ แสงแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุทรธาราม วัดสมุทธาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๐๓

เด็กชายธนสรณ์ ถาวรทรัพย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมุทรธาราม วัดสมุทธาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กชายธนวัติ สุวรรณบูรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุทรโคดม วัดสมุทรโคดม  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๐๕

เด็กชายพัชรพงศ์ เพิมสิน

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมุทรโคดม วัดสมุทรโคดม  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๐๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นิลห้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๐๗

เด็กชายกิตติพงษ์ สบู่ม่วง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กชายธีรพัชร์ บุญมาก
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๐๙

เด็กหญิงนันทิกา ดอกไม้นวล
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๑๐

เด็กชายปรเมศ บุญมาก
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ทรัพย์มงคล
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายสิรวิชญ์ ทับเอียม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายอัครโภคิน
ตังจิตวิริยสุขสกุล

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงอัศจรรย์ ภู่ระหงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายกฤตภัค รอยวิรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายกตัญู ครึกครืนจิตร์

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงกมลวรรณ มาณะสุวรรณ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายกิตติ โชควิบูลย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ น้อยโกสัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กหญิงจตุพร ดาวทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อินทร์ขำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงชลธิดา วิบูลย์ศิริชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงชลธิดา เภารัศมี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงชลันธร เนตรทิพย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงญาณิศา สดชืน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงญาดา เด่นใจ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงฐานิกา ใจซือ

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงฐานิตา จูงงาม
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี เอียมรัตน์

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๓๐

เด็กชายณัฐชนนท์ จังวัฒนาทรัพย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายณัฐพร เพียรเพชร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายณัฐพล ฉวีวรรณ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงดารารัตน์ เล็กจินดา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงทลิตา เจรจา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงทัศวรรณ รุ่งเรือง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงทิพย์วรรณ จันทร์ศิริ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายธนบดี เนืองชมภู

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงธนภรณ์ เสาใบ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายธนาธิป เสมเถือน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กชายธนโชติ สามงามวี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายธรรมศักดิ

์

ชินทอง

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงธันยพร อุ่นวงศ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายธีรเทพ ราชวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงนัทชา พรือโปะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายนิภัทร์ อยู่ฉิม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๔๖
เด็กหญิงปุณยลักษณ์ ชืนแสงมอญ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายพงค์พัฒน์ นาคบุญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงพรชิตา เนตรทิพย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๔๙
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

ทองใบ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๕๐

เด็กชายพายุ เกิดจิตต์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายพิพัฒพงค์ สงสัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายพิภพ เจรจา
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงพิยดา พูทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายภราดร ยิมรอด

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายภัทรยุทธ ศรีคล้าย
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายภูธเนศ เอียวถาวร

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงมาริสา เวชเพิม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงมุทิตา วันแก่น
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายยวดยิง

่

ทองคุ้ม
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กหญิงฤดีมาศ สมิงแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายฤทธิไกร ยอดทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายวัชรพล สมใจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงวันวิสา คลีดี

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงวิรัชจนา พุ่มพวง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายวิริทธิพล

์

คล้ายเพชร
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายวีกฤต กลินสุคนธ์

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายศรายุทธ พึงผล

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงศศิกานต์ บุตติ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงศศินา ชุ่มจิตต์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กหญิงศศินิภา พ่วงทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายศุภกร วงษ์เงิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายสหรัฐ อยู่ฉิม
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงสาวิตรี ชุ่มหิมะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงสุจิตรา บังแสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายสุทธิพร อินทร์เกตุ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงสุภาพร ยิงรัตนะ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงสุรีย์พร แซ่แต้
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายสุวรรณ อ้นเจ็ก
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายสุวรรณรัตน์ สมรูป
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๘๐

เด็กชายสุเมษ แก้วนิล
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายอดิศร อินทร์สวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายอนุศิษฏ บุญเกิด

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงอรปรียา ทองสัมฤทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงอรอุษา เจริญรักษา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงอรุณวรรณ ชลพิทักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงอินทิรา นาคน้อย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงอินธิรา ทองสัมฤทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ฤทธิบัว

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงเบญจพร บุตรจันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๗๙๐

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

มาระชน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงเรืองรัตน์ นุชเนตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงแพรวา สุขพลาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงแอนนารีส ชาร์ปเพิลส์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายธนภัทร เพ็งนวม
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายธนภัทรพร บริบูรณ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายวัชระ พูลสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายวันชนะ อิมโสภา

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายอภิชัย อุทัยธรรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายเลิศฤทธิ

์

สงวนไพบูลย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายไพศาล สอาดนัก

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๐๑

นายต่อ ทองเกิด
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๐๒

นายธนพล พงษ์เทพ
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๐๓

นางสาวณัฐธิดา ชัยชาญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๐๔

นายธนกฤต วัฒถากุล
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๐๕

นายธีรภัทร พีอาเดช
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๐๖

นายนพดล เมืองถาวร
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๐๗

นางสาวบงกช สุขสวัสดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๐๘
นางสาวประภาพันธ์ ศรีจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๐๙
นางสาวประภาภรณ์ ศรีจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๑๐

นางสาวพนิตนันท์ เจริญยิง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๑๑

นางสาวรัชฎาภรณ์ เรืองฤทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๑๒

นายอำพล แก้วผลึก
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ มีรอด
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ อยู่เปนสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายจิรภัทร พึงเสดาะ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงพรหมพร พวงจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงสุทธิดา ทองใบ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงสุพรรณษา ทองใบ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กชายอนุชา เมธาไมตรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๒๐

เด็กชายอนุพงศ์ ปนแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายอุรุ ไฝศิริ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงดวงนภา หัตเถือน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๒๓

นางวิรัลพัชร ธีรส่งสวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงฐิติวัลย์ พึงพงษ์

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายณัฐพร แสงเสือ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มงคล
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายธนัญชัย ทังเหล็ก

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายธีรกานต์ แผ้วสะอาด
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายธีรพงษ์ พุกงาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กชายนันทวุฒิ ตุ้มแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายนิธิศ เทียนฤกษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายปญจพล นุชสำอาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงพิมธิฌา ปาพาน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงภัทรวดี อ่วมสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงภัทราพร ประกอบสิน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายภัสกร แก้วเกิด
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายมนตรี บุตรเมือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายวิชญะ มีผล
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายศุภณัฐ ขวัญเรือน
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงอรยา มะพุก
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายเกริกชัย เอียมสำอางค์

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงเนตรนรี แสนจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงเมธาวี เจริญวัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๔๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทร์ปลูก

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายธรินทร์ภัฏ แสนสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายพัฒษกันต์ ปาพาน
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายวทัญู น้อยจริง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๔๘

นางสาวณิชมนต์ แสนสวัสดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงรุ่งนภา เนืองชมภู

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๕๐

เด็กหญิงวิรัญชนา สิทธิชัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แดงกำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายอภินันท์ พรมน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายเจษฎา นิลโพธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายเพชร
(ไม่ระบุไว้ในทะเบ ๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงกรกนก สิงห์ตาลกง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงกรรณิกา กิจเดช
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงกันติยา บุญรอด
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงจุฑามาศ เพชรนิล
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงชนิดา บุษบงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๘๖๐

เด็กชายชัชวาล จาดศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงชาลิณี ดีทองสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงฐานิศรา พรานพนัส
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงณวรา พุดน้อย
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงพัชราวดี ถมยา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๖๕
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กอเจริญกุลศิริ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงวนิดา ทรัพย์บัว
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายวรณรรฐ บรรจงวิภารัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงวรนส พุ่มเพิม

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงวรรณณิสา แสนกล้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๗๐

เด็กชายวัชระ เผือกผุด
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายวีรวัฒน์ ขวัญเรือน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงศศิกานต์ กลินเกล้า

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงศศิธร รุ่งเรือง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงศิริกานต์ ปรีดามีสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กชายศุภกรณ์ เอียมรัตน์

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายสหรัฐ ทับห้าง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงสุพรรษา ภาคธรรม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงอธิชา แย้มกลำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายอภิรักษ์ บุญรอด
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กหญิงอัจฉรา พวงสังวาลย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงเมนิษา คงริน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กชายกฤษณะ บัวคลี

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงจีรสุดา นันทพรไพจิตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายทักษ์ดนัย รู้ลึก
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายธนกฤต แก้วมีมาก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายธนัชพร ขำสี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายนขจร เหล่าศิริ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงนาลันทา แคใหญ่
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงปณิตา อินทร์พลาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๙๐

เด็กหญิงวรรณา มีผล
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายวศิน อัครสกุลภิญโญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงศิริประภา ฤทธิถิ

็

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงสุทธิมา ภาคธรรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายสุประดิษฐ์ คล้ายคลึง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายอนิวัตต์ พรหมมาตร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๙๖
เด็กหญิงโชติกาญจน์ นาคทับ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายกฤตภาส สุวรรณโณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงกฤติยา ทองมาก
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงกวินทิพย์ ศรีจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ บุญเต็ม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๐๑

เด็กหญิงณิชากานต์ สะเริน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กหญิงณิศวรา สะเริน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กหญิงธนภรณ์ รัดยิง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๐๔

เด็กชายธนา น้อยเกตุ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๐๕

เด็กชายนัฐกร พูนวิลัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กชายนันทวัฒน์ ผึงหลวง

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ภู่ระหงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๐๘

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พรสวัสดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๐๙

เด็กหญิงอติชา สีสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กชายปณณ ยีตัน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงสุชาดา รอดสุด
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงจุฑามาศ อินนุรักษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายพัชรพล จันทร์มัน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายฉัตรชัย ส้มภา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายถาวรพัฒน์ พูลชะนะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงทักษิณา ภารสว่าง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงรินรดา มามี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายวทัญู ภารสว่าง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงวิยกาญจน์ เคหา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๒๐

เด็กชายสิทธิชัย แก้วคำพุก

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงสุชานุช ราชาวงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงอรกัญญา มีคลำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงไปรยา ทับทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงไอริณ พุ่มสิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ สังข์ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายกฤษฎา อินชลอ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายชุติพนธ์ พลับทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายธันวา แสงขาว
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายธานินทร์ นิลห้อย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๙๓๐

เด็กชายปฏิภาค นุ่มน้อย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายอมรินทร์ ผวาผดุง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายอัครเดช เชาว์มาก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๓๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ รวงผึง

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายขจรพงศ์ อาสน์สุวรรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายชูเกียรติ

์

ปลังขำ

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายณัฐชนน แข็งขัน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายณัฐภัทร ประเสริฐศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กชายตรีเทพ โพธิทอง

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ชุ่มจิตต์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๔๐

เด็กหญิงพัชรพรรณ สิทธิชัยศาสตร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์อ่อน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายภูชิต บุญจารึก
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงสโรชา ใจอ่อน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายกัมปนาท กลินเมือง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงธัญดา ธนะกิตติโศภณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงวรัญญา ศรีพระจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงศศิมา สุขภักดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ ใจปราสัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงมณีรัตร์ ศรีฟา
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กหญิงอรวรรณ ชุ่มเต็ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงนภาขวัญ ทองใบ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๕๒

นายอติราช สาบุตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๕๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ โสมนัส

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงเสาวนีย์ แซ่ตัน

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ทับจิต
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงวรนุช สีวิราช
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงสโรชา พรายยงค์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงนภัสสร บุญฤทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายพนม มาดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๖๐

เด็กชายอพิชาติ วัดน้อย
๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๖๑

นางสาวนพณัฐ ทวีกุล
๑๕/๗/๒๕๑๔

โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๖๒

นางสาวบุญเรือน เจริญกุล ๔/๑/๒๕๐๗

โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงรวีวรรณ เหลืองเจือย

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายธิติ สุขมาก
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๕ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงปยะดา บัวแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชาญณรงค์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากระปุก วัดเขากระปุก  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ คงแจ่ม
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากระปุก วัดเขากระปุก  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายยุทธนา อุ่นวิเศษ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากระปุก วัดเขากระปุก  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงสุณัฏฐา ศรีพุ่ม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากระปุก วัดเขากระปุก  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กหญิงธนาพร ทังเหล็ก

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขากระปุก วัดเขากระปุก  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายจิรเมธ เจียวยี

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายชิษณุพงค์ บุญแต่ง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา น้อยคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายธนพร จาดศรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายธีรภัทร เอียมสอาด

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงนันท์นภัส เนียมทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายปภัทรพล มังมี

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงปทมาภรณ์ พราหมณีโสภา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายพงศ์ภวัน กรุดนาค
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงวิธิตา ผ่องแผ้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ช้างนะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายอภิชาต เหลืองเจือย

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงอรไท กิมจิต

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายดิลกพัฒน์ คำวงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงพรรณภัทร์ เจียวยี

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงวิภาดา ฤทธิเลิศ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงเพชรรัตน์ มะพุก
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงแวววรรณ สาดสาน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงดวงกมล ใจตรง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๙๐

เด็กชายธนภัทร เนียมศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๙๑

นายปราการ ปนประทุม
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงปริฉัตร กลันกลืน

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ เมืองประเทศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงปาริชาติ วลัยรัตน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กชายพีรวิชญ์ ชืนอารมณ์

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ กลินสว่าง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ขำพินวงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายวุฒิชัย นุ่มเจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายศิริวัฒน์ สำราญพานิช
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กชายศุภรักษ์ บุญมา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายเจตศรินทร์ รวดเร็ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายพรพล ภูมิรินทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายภราดล งามคง

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายวิภพ ปนเพชร

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงสุลักคณา น้อยศิริ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายจักรกริช แสงหิรัญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายวีระวัฒน์ ร่มโพธิทอง

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายกฤษณะพงศ์ คำน้อย

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงจรินดา แซ่เซียว

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายจิราวัฒน์ ไชยวารินทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กชายธนัชชา คำสระ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๑๒

เด็กชายธนากร มีสวัสดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๑๓

เด็กชายธนารัตน์ มีสวัสดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๑๔

เด็กชายธวัชชัย อ่อนโน้มนวย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงนภัสสร ธนะอัว

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กหญิงนริศรา เรืองทิพย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๑๗

เด็กชายนฤพล อินพล
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๑๘

เด็กหญิงนาขวัญ สมใจ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กหญิงนำมนต์ เหลือวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายประเวทย์ ทองสิน

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๒๑
เด็กชายพรหมมินทร์ ดอกรัก

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๒๒

เด็กชายพัชรพล พรมน้อย
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กหญิงภัสสร ปาลวงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๒๔

เด็กชายมงคล พิชพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๒๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองบัว
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๒๖

เด็กหญิงวัลญา ชืนอารมณ์

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กหญิงวาสินี ทรงกลด
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๒๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขำสี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๒๙

เด็กชายหิรัญ อุทัยธรรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงอนุสรณ์ วรรณสร

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กหญิงอัญชลี เทพรักษา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๓๒

เด็กชายกิตติชัย จันทะวงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๓๓

เด็กชายกิตติพศ มีผล
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๓๔

เด็กหญิงจินตนา มันผึง

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๐๓๕

เด็กชายณรงค์เดช กล่อมสกุล
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๓๖

เด็กชายณัฐภัทร ส่งสี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๓๗

เด็กชายดนุสรณ์ ธนะอัว

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กชายปรีชา โปงทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กชายภูริภัทร พรมน้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงยุวดี พูลเพิม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๔๑

เด็กหญิงรดามณี ขำสี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กหญิงวรนุช ทองบัว
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กชายวันชัย รัตนอุดม
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๔๔

เด็กหญิงวิลาสินี กรรณเทพ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๔๕

เด็กหญิงสตามณี ขำสี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กหญิงสุวรรณา อุดหนุน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๔๗

เด็กชายอรุณ อินษร
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๔๘

เด็กหญิงอารญา พรหมมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๔๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ต้วมสี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายเจษฎา คุ้มครอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๕๑

เด็กหญิงเพชรไพลิน ภาระรักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๕๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สวัสดินะที

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๕๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

ทองอ้วน
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงธนาทิพย์ พรหมมา
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๕๕

เด็กชายพันธนันท์ หน้าบัณฑิต
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๕๖

เด็กชายวิธวัฒน์ ทองสุขโข
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๕๙/๓๐๕๗

เด็กหญิงกมลพัชร บุญโนนแต้
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กหญิงพรธิรา บัวคลี

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๕๙

เด็กหญิงภัณฑิรา อินทนิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายราชวุธ สุขสำราญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๖๑

เด็กหญิงศิรภัสสร มะพุก

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กชายฐิติพล เกิดศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๖๓

เด็กหญิงสมพร เดชสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๖๔

เด็กชายสราวุธ เรืองฉาย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๖๕

เด็กชายอยุทธ์ ทับจิต
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๖๖

เด็กหญิงณัฐชา ยังยืน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๖๗

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ทิพย์โสด
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๖๘

เด็กหญิงปาริฉัตร แดงกำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๖๙

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ แดงกำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายเลิศสุวัฒน์ วงศ์สิงห์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์เทศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๗๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ลำทะแย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กชายธีรพงษ์ พันเชือ

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๗๔

เด็กชายธีระพงษ์ วงศ์สิงห์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๗๕

เด็กชายนันทพงศ์ วงศ์กองแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๗๖

เด็กหญิงนำเพชร นุชสำอาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๗๗

เด็กชายภูริวัฒน์ แดงกำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๗๘

เด็กชายอนุสรณ์ ดีหะริง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๗๙

เด็กชายอภิชิต จันทร์ช่วง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายกฤษฎา ต้นสิน

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กชายกิตติพันธ์ หอมหวาน
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๘๒

เด็กหญิงจีรนันน์ นิลมณี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๘๓

เด็กหญิงจุไรรัตน์ เสียงหวาน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๘๔

เด็กหญิงชลธิชา เจริญสัตย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๘๕

เด็กชายชานนท์ คำมา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๘๖

เด็กหญิงธนภัทร ประสมศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๘๗

เด็กหญิงปวีณา วรกลัน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๘๘

เด็กหญิงปาย์จรีย์ เฟองรอด
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กหญิงปาลิตา ธูปหอม
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงพรนภา วารีย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๙๑

เด็กชายพิพัฒน์ อินธิมาศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๙๒

เด็กหญิงพิรดา มณฑา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กชายภูวดล ด้วงไพร
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๙๔

เด็กหญิงภูสุดา สุทธิศาสนกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๙๕

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย สมใจ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๙๖

เด็กหญิงสาวิกา ภู่ดำริห์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กหญิงอภิชญา กิงแก้ว

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กชายเจษฎา พานเพ็ชร
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๐๙๙

เด็กชายเจษฎา ไม้กระจ่าง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงจิตรวรรณ น้อยแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๐๑

เด็กหญิงฐิติกานต์ แสงศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๐๒

เด็กหญิงนภัทร ศรีเมฆ
๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๐๓

เด็กชายยุทธพล เพชรนิล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๐๔

เด็กหญิงสุนันทา ขัวลำหาน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๑๐๕

เด็กหญิงอรัญญา กุลบุตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๐๖

เด็กชายนัทการณ์ จุ้ยทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๐๗

เด็กหญิงกมลพร แก้วโกสุม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน วัดหนองเขาอ่อน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กชายรัฐภูมิ เทพนม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน วัดหนองเขาอ่อน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีรุ่งเรือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน วัดหนองเขาอ่อน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กหญิงปนัดดา เจริญรักษา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน วัดหนองเขาอ่อน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กหญิงมาลินี ชินวงศ์ท้วม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน วัดหนองเขาอ่อน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายสุพจน์ สุขภักดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน วัดหนองเขาอ่อน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายชยพล ทับทิม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ชูเนียม
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายพิชิตพงศ์ ทองหยอด
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๑๖
เด็กหญิงวรรณกานต์ สินเสริฐ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงวรรณพร ทองขาว
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ทัศนาลัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายชัยณรงค์ เอียมสำอางค์

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กชายมนัญชัย สินสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงศิริมา น้อยสุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายหรรษฑร ผวนผิน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายประดิพัทธิ

์

สังข์ฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายพีรวัฒน์ เกิดเล่ห์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายธีรเมธ ทิมทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงวรญา เนียมศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

อินพรม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายเจษฎากร ทองมี
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พราหมณน้อย
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๓๐

นายสิทธิโชค คำน่วม
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงอารียา สายกำเริด
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๓๒

นางยุพา โดนสันเทียะ
๑๐/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๓๓

นางสุภาพ ดีหะสิงห์
๒๖/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงพลอย สุวิชา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา หินชีระนันท์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๓๖

นางสาวชลธิชา ฤทธิบัว

์

๐๓/๐๔/๒๕๒๐
โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ อินทะนิล
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกตุ วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายสุทธิภัทร ศรีเพชร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกตุ วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายธนบดี สังข์ประเสริฐ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันตะเภา วัดอรัญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๑๔๐

เด็กชายนพรัตน์ ลำดวน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันตะเภา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงชลธิชา พุกคุ่ย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันตะเภา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงนิภาภัทร์ คำศิลป
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงวิชุมล สีนันทน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายอภินันท์ สุกแจ่ม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงปทิตตา โชสูงเนิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงรุ่งรัศมี เพิมคำ

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

มีสวัสดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงณัฐกมล จ๋องาม
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงนริศรา จูพุก
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๕๐

เด็กหญิงนฤมล ยอดยิง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงรัตน์มณี รักษาราษฎร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงแพรวา สระทองพูล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายกิตติทัต นุสี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายทักษิณ อินทร์รักษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กชายพงษ์เทพ จันทร์สง่า
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงศิรินทรา ถมยา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายสุรัชพงษ์ มีภักดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงจิดาภา หรมาต
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายพงศกร แก่นจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๖๐

เด็กหญิงสุพรรณษา สังข์ชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายเจริญศักดิ

์

กาญจนวัฒนกิจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายชินวัฒน์ บรรทัดเทียง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายดนุสรณ์ บรรทัดเทียง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายธนพรรชน์ บรรจงราชเสนา
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายสุวรรณชาติ ตรงกรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายชนิสร หอมหวล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงนงลักษณ์ พุ่มพวง
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายสุริยา เฉียบแหลม
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๖๙

นายนิติพนธ์ จำลองราช
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๗๐

เด็กชายกฤษฎา ทองทา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงจาริณี พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายฐานิช ประกอบปราณ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายธรรมนูญ เครืองทิพย์

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายปภาวิน ขจรกลิน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๑ / ๑๒๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงภัทรา แซ่ลิม

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายสมประสงค์ เฟองแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายอภิวัฒน์ พระศิลชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายอภิวัฒน์ เทียงเทศ

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงโสภิดา ศรีคงดวง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กชายณัฐนุพงษ์ คูณทวี
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ หนูกำเนิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เรืองเนตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายนนทพัทธ์ ดำเนินวัฒนกุล
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงนาฏยา แปนเพชร
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายประพันธ์ ทองจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงปรายฟา มากรุ่ง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กหญิงสุดา คำเทศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายอภินันทน์ ข่มแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายอาจินต์ จันทะสาร
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๙๐

เด็กชายเจษฎา ทองมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงโซ่ทอง เครืองทิพย์

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงดลนภา นกเทศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงนุชจณา เก่าด่านจาก
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงปนแก้ว พ่วงพรม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กชายพลพล สุขเจริญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงพันวรรษา ศิลปสธรรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายศุภากร หอมกลิน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายสรายุ นาคสกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายนฤบาล ทรงนางรอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ครึกครืน

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๐๑

เด็กชายบุญญพัฒน์ แผนสง่า
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กหญิงกชพรรณ ใจศักดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า

เอียมสำอางค์

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๐๔

เด็กชายกิตติภัค ยงไพศาล
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๐๕

เด็กชายชนาธิป สุนทร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กหญิงชนิสรา เอียมละออ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรียนรู้

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๐๘

เด็กหญิงญาดา นัครามนตรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๐๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภูผา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กหญิงณัฐวดี เอียมสอาด

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายต้นนำ เอียมสอาด

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงธัญชนก ปนสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายนฤเบศร์ กล่อมจาด
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงนัสมา เชิดฉัน
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงนิชานันท์ ตังวงค์

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงพรชิตา อำกลัด
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กชายพสิษฐ์ สุนทราวันต์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กชายพีรนภ วรวัฒนพิบูลย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายพีร์นิธิ วิษณุวนิชนันท์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๒๐

เด็กหญิงฟาใส มาพิจารณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กชายรชกร เปลียนปราณ

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงลภัสรดา ภาสสกุลวงศ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงลภัสรดา อ่วมอ้อ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงลลิษภัทร รอดศรีสมุทร
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงวรพร แซ่เฮียะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงวรัญญา บำรุงราษฎร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงวราลี อุ่นรัศมีวงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงวิชิดา ระวังวงศ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กชายสมเกียรติ สังขสูตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กชายสิรยศ อารีย์วงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงสุพิชญา ทับทิม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายอัครพงษ์ ลิมสุวรรณ

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายเตโชดม เพชรเรือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงพรรษมน มีมาก
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายฑนกฤต แย้มศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงณัฐรินีย์ พราหมณ์แก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงธนพร เมืองงาม
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงธิดาพร แจ้งเรือง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทวีวรรณกิจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๔๐

เด็กชายณัฐนันท์ แสงเจริญวัฒนะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงดาราวรรณ บรรเลงกลอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายธีรนาถ อักโขพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงนฤมล เนียมทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายปานตะวัน กลินหอม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายรุจิภาส ขันธ์แก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงศสิตา เรืองทับ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงอาภัสร ชูพร
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายธุวานนท์ พันธ์วัตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหุบกะพง วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงนัฐธิชา คงบุรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหุบกะพง วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กชายณัฐนนท์ อำนวยผล
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหุบกะพง วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงกรกนก เพชรชำนาญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายกฤษฎา บุญเทศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายจักริน มีอยู่
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ทับทิมแดง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงชฎาภรณ์ เอียมแก้ว

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กหญิงนมิดา ยินดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายนราธร เอกวัตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายปริญญา ทรัพย์มา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ กรบันดิฐ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กชายปญญากร ประกอบชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายพรชัย กลินสุคนธ์

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงพลอยชมพู ทองดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายพีรภัทร กลันยิง

่ ่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงรุ่งฤดี วันดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายลัทธพล เจิมสุวรรณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงวันเพ็ญ สุทธิทัศน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงวิญาดา คำทำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงสราลี หลวงสุนทร
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงสุชาดา สว่างศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๗๐

เด็กหญิงสุมิตตา ทองอ่อน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายอนุวัตร แสงประไพ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายอรรถกร แสงประไพ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายเศรษฐวุฒิ พลับงาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายชานนท์ ทองหยอด
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายณัฐกานต์ แสงวิจิตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายณิรภัทร์ มณีฉาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายธณชนน์ เครือเหลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กชายธนายุทธ เอียมสะอาด

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กชายธวัชชัย ม่วงสุน
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๒๘๐

เด็กหญิงนฤมล ชัยมี
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายนาวิน ชูสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงปภาวี ทองเงิน
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายพลกฤต ศรีนาโค
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายภพธรรม แสงประไพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา สุดถนอม
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงศศิวิมล แสงประไพ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายศิริวัฒน์ หอมนวล
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงนภสร พงษ์สังวาลย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ กลันยิง

่ ่

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๙๐

เด็กชายสรณ์สิริ กลันยิง

่ ่

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ขำจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงหัทยา พลับงาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายอาทิตย์ จันสาคร
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๙๔

นายชาคริต นามสละ
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๙๕

นายธัชชัย คุ้มเมือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงพัชรพร เนียมใหม่
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๙๗

นายอุดมศักดิ

์

ม่วงสุน
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายณัฐพล จันทร์แย้ม
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) วัดหนองศาลา  

พบ ๒๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายสิริชัย กัณฑบุตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) วัดหนองศาลา  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงจารุวรรณ เขียวงาม

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)

วัดหนองศาลา  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กชายธนวัฒน์ เต่าทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)

วัดหนองศาลา  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๐๒

เด็กชายธีรยุทธ เรืองดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)

วัดหนองศาลา  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กหญิงพลอยชมพู เปรมปรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)

วัดหนองศาลา  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กหญิงโบ ขอเจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กหญิงณีรนุช หลำทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๐๖

เด็กหญิงณัฐวรี หลำทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์นิมิตร
๒๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กหญิงรัติกาญ ทรัพย์มา
๒๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๐๙

เด็กชายสิทธิภัทร เจนนาวิน ๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๑๐

เด็กชายสุพัฒน์ สังข์ทอง ๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายอาทิตย์ เอียมผดุง

่

๑๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงอรวรรณ บรรพชิต ๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายประจักษ์ ติงทอง

่

๒๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๑๔

นายบุญฤทธิ

์

กล่อมสมร ๖/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายทัศณะ โพธิทะเลย

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงนัทธมน สอนสุวรรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงปาริชาติ หลำทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงภัคจีรา หลำทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายกฤษฎา ศรีมุกข์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กชายชนะชัย ถาม่อย
๒๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายณัฐวัตร สุขเกษม ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายต่อตระกูล แซ่เล้า
๓๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายนพเดช ทองมี ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายนิพัทธ์ คำมาก
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายนิรวัฒน์ จิตต์ปลืม

้

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายวรินทร พรายศรี
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงชลธิชา คำช่วย
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ แสงทอง ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงณหทัย แปนทอง
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กหญิงณิชชา ศรีหอม
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงเบญญาภา ยอดเณร ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงวรรณวลี หนูสิงห์
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงวราภรณ์ พลายแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงสุพัตรา สดเอียม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงอมราพร เทศกลัน

่

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายคมกริช ทองด้วง ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กชายชินพัฒน์ ปฏิพันโด ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ผ่องผึง

้

๒๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายปภาวิชญ์ จันทร์แจ่ม ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กชายพัฒนะเดช วะนาพรม
๓๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายภูริภัทร ศรีตวาทิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดำแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงนภัสสร สุขศรี ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงนันทกานต์ คำดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงปาริฉัตร ชัยกัน ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ นำทิพย์ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงศุภนุช ยกเจริญ
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายธนันชัย เสือสง่า
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายปองภพ สุติน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๖ / ๑๒๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๓๕๐

เด็กชายภัคธร สะอาดเอียม

่

๒๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงกัญญา สินกอง
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงเบญจมาศ หลังนุ้ย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงพรชนก หวานชืน

่

๒๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงพัสวี เผือกทอง
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงภณิดา อินทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงฤดีพร รอดจิรา
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงวิชญาพร จันทร์เก่า
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงสุวนันท์ คชพงษ์
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงศรีสุดา เซียงฝุง

่

๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๖๐

เด็กหญิงศศิวิมล ทองเกิด ๘/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายภูริวัฒน์ กล่อมอำภา ๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายจักริน ม่วงใหม่
๑๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายเฉลิมชัย บัวเพชร
๒๖/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ยินดี
๑๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายณัฐดนัย สอนโสม
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายเด่นชัย เข็มจรูญ
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายปติพล พรมเชือ

้

๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายสุเมธ มาแปน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงจตุรพร พืชทองหลาง
๒๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๗๐

เด็กหญิงบุษกร ทองหล่อ
๓๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงปญญารัตน์ วิเศษรจนา
๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงฟาประธาน แจ้งเรือง ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงวรฉัตร ทนงจิตต์ ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขำเกิด
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายจิรวัฒน์ เกิดสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายชวพล พันธะทัน
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายปรเมษ พุ่มพวง ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายกษิดิเดช

์

ขำเชษฐา
๒๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงพัณณิตา เสืองาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๘๐

เด็กหญิงศันทนีย์ มะลิฉำ
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงจิราวรรณ กมลศิริ ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงสิริภัทร จันทร์แจ้ง
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงนำฝน รัสสีหา ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงธนัญญา วันเต็ม
๑๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายศุภเชฏฐ์ วงษ์ละม่อม
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายพัสกร แก้วมณี ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทนยิม

้

๑/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงสุกาญดา สีสงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงชนิสรา เจียมดี

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๙๐

เด็กหญิงนิภาพร นกเทศ ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๙๑

นายเมทัส เอียมขจร

่

๘/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายวงศธร หวานชืน

่

๑๔/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๙๓

นางสาวลักษณ์สิริ สอนสิงห์ไชย
๑๐/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงอัจฉรา ภู่ชัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายศุภกร นิรภัย
๒๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายธนรัตน์ สมบูรณ์ ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๙๗

นางสาวนิรมล นกขุนทอง
๒๖/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๙๘

นางสาววิภาวดี จรรยา ๑/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงศุทธินี ทรัพย์มา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงสุพิชชา ปานแดง

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๐๑

นายก่อกุศล ธนาคุณ
๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๐๒

นายอริยะ หอมหวาน ๓/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๐๓

นางสาวรวิสรา ปานยิม

้

๒/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๐๔

นายสุธา เศรษฐีบวร
๒๐/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๐๕

นางสาวศศิกานต์ ปวงแก้ว ๘/๗/๒๕๔๓ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๐๖

นางสาวนภัสสร ชะทุมรัมย์
๒๓/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๐๗

นางสาวพิมพ์นภัส สิงห์คารวงศ์
๒๒/๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๐๘

นางสาวรุ่งนรินทร์ ซือตรง

่

๒๔/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๐๙

นายสันติธรรม ครุทธา
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๑๐

นายมนัสชัย กิตติธนาเกษม
๒๑/๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๑๑

นายวรวุฒิ สินสมุทรไทย
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๑๒

นางสาวพรสวรรค์ บุญฤทธิ

์

๙/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๑๓

นางสาวปยดา แดงประดิษฐ์ ๒/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๑๔

นายคณิน ใบคำเลิศ
๑๙/๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๑๕

นายสุรเชษฐ์ สายนิยม
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๑๖

นางสาวจันทร์จิรา อันสุข
๑๕/๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๑๗

นางสาวภคพร คงเกตุ ๘/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๑๘

นายจักรพงศ์ พูลน้อย
๑๗/๓/๒๕๔๑

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๑๙

นายณครินทร์ ประมงค์ ๑/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๔๒๐

นายณัฐพงษ์ เอียมขจร

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๒๑

นางสาวสุธิดา มีชนะ
๑๕/๑./๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๒๒

นายวันเฉลิม หอมกลิน

่

๒๐/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายกิตติธร กันภัย ๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๒๔

นายพัฒนากร เรืองทับ
๒๒/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายสหรัชต์ มีอิม

่

๒๒/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายชาญชล เชิงชม

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สุตะคาน ๖/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา แก้วทอง
๒๒/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายขวัญชัย เรืองทับ
๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๓๐

เด็กชายกนกพล เนียมเงิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๓๑ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
ยาหอม

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงปนมณี กลินเจริญ

่

๒๑/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กชายคณิน หลำทอง
๑๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๓๔

นางสาวปนัดดา ยิมน่วม

้

๓๐/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๓๕

นายพุทธิภูมิ คงดวง

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงศิริยา สุคนธชาติ
๑๘/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงเจษฎาพร สมภาร
๑๘/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงชลธิชา ประโพธิชะนัง

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงปยะวรรณ เจริญภูมิ ๖/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๔๐

เด็กหญิงกิติยา กรุดนาค
๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายชาติชาย พงษ์เทศ
๑๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายจักรภัทร ศรีชาวนา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๔๓

นางสาวพิมพ์ชนก บุญโยบาย
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๔๔

นายวิรัตน์ เนียมเงิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายกิตติชัย เสือสง่า
๒๘/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๔๖

นางสาวมลทิรา เมืองงาม ๑/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๔๗

นายอัครพล คงเจริญ ๒/๔./๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๔๘

นายวรัญู เจียมใจ
๒๘/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายโกศล รัตนสัมมาพันธ์
๒๖/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๕๐

เด็กหญิงพณิดา ขุมนาค
๑๗/๗./๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายจรณินท์ อ่วมสำอางค์

๑๘/๑๑./๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายธนชิต บัวหลวง ๓/๘./๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายกัมพล ไชยชาติ

๒๖/๑๑./๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๕๔

นางสาวปยะฉัตร กลินจันทร์

่

๕/๕./๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงสกุลทิพย์ สุตคาน

๑๙/๑๑./๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไทยเจริญ

๒๙/๑๑./๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๕๗

นางสาวภาวิณี น้อยสำราญ ๒/๒./๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๕๘

นางสาวอินทิรา จิตตรัตน์
๒๒/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๕๙

นายนนท์นภัทร แสงสุวรรณ ๖/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๖๐

เด็กหญิงสุทธิดา ยิงยวด

่

๑/๑๒./๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๖๑

นางสาวศิริลักษณ์ ทองทับ
๑๕/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ แก้วดวงสี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๖๓

นายชุติเทพ เอมมะโน
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ สิงห์ทอง

๒๐/๑๑./๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายพีรพล เพิมชาติ

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๖๖

นางสาวณัฏฐณิชา ไทยสงฆ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายปญลพล ภูวัตเอกวรา ๗/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๖๘

นายสุภนัย เรืองทับ
๑๔/๑./๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายฉัตรพิเชษฐ์ ผึงไผ่

้

๑๔/๘./๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๗๐

เด็กหญิงเกศรินทร์ ลือสูงเนิน
๒๒/๖./๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายศุภวัฒน์ หุ่นศาสน์ ๔/๘./๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงจิราวรรณ สวัสดิธำรง

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กชายพิชิต ทองกล้า

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงมัณฑนา ถาอ้น
๒๖/๙./๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พลับฉิม

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงสุณิศา ทองแท่ง
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๗๗

นายชนะชล สุดาวงศ์
๒๙/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๗๘

นายณัฐวัฒน์ พงค์ทะจิตร์
๑๗/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายบุตรเทพ จารุบรรยงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๘๐

เด็กชายวิชาญชัย สองเมือง
๑๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายเอกรินทร์ หมืนแสน

่

๑๔/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายภาณุวิชญ์ ตัณฑวงศ์
๑๗/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ ดิษฐ์กระจันทร์
๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๘๔

แม่ชีเขมณัฏฐ์ กฤติภาณุพัชน์
๐๓/๐๖/๒๕๑๕

วัดชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๘๕

แม่ชีกันญา ด่านเย็นเจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๑๙

วัดชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๘๖

แม่ชีกฤษณา กรรณ์นิม

่

๐๑/๑๒/๒๕๐๕

วัดชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายอนุพงษ์ หงษ์ยิม

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ นิลช่วย
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงแพรวา เวชเพิม

่

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๔๙๐

เด็กชายณัฐพงษ์ นิลประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายไชยวัฒน์ ชมภูวิเศษ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายวรายุทธ สุขพลาย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายกฤตยชญ์ พุ่มเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายขวัญชัย ปองทรัพย์
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กชายชาคริต นิมนวล

่

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กชายสิทธิโชค จันทร์ประไพ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ มีศิริ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กหญิงนฤกันยา วิมลรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงปทมวรรณ ผาดศรี
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายจิรโรจน์ พราหมพันธ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กชายสิทธิชัย สินทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๐๒

เด็กชายโยธิน กล่อมจิตต์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๐๓

เด็กหญิงเพชรลดา เสนาะสวย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๐๔

เด็กหญิงกิตติยา วันทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กหญิงศศิกานต์ พวงบุบผา
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๐๖

เด็กหญิงอภิษฎา บุญเกิด

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๐๗

เด็กหญิงปาริสา ภูผานม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๐๘

เด็กหญิงศิริกัญญา มีศิริ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๐๙

เด็กหญิงเกสรา พรมสุทา
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๑๐

เด็กชายศิวะ หมืนหาญ

่

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายฐนสรณ์ พวงระย้า
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๑๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ถีถ้วน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สองสี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายจักรพงศ์ ปดชากาว
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงสุชานันท์ คล้ายพลับ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงชนกานต์ มีสิทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ สร้อยวิเชียร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงธัญพิชชา งามน้อย
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กชายวิโรจน์ แซ่ท้าว
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ราษฎร์เจริญธรรม  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๒๐

เด็กหญิงรัตศมา ภุงาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุพลู วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงจิระนันต์ พุ่มจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายจิระพงศ์ อนุกูล
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายชัยยันต์ เอียมท้วม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายถิรเดช วิพัชครุฑ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กหญิงบุญฑิตา โพธิงาม

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงพาขวัญ พวงไม้
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงพิชากร เพชรสอาด
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายภาณุพงศ์ คนหลัก
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายวสุรัตน์ ดีประสิทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๓๐

เด็กหญิงวันวิสา สาลีลา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงวารุณี พระบันเทา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กชายสมชาย แหยมแย้มโอด
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายสรวิชญ์ หนุนพร้อม
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงสิตานัน เอียมอู๋

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงสุกัญญา จิงปอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายสุริยะ ทองใบ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กชายชุติมันต์ พรมมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายณัฐพล จันทำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กชายทินกร คงหอม
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๔๐

เด็กหญิงธีนิดา ครองอินทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายนวรินทร์ แสงอินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงนันทวัน เกษมรุ่ง
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายปฎิภาณ กันหาลา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ เจริญสุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ เจริญกลิน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๔๖
เด็กหญิงมุขรดาวรรณ

บัวงาม
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายวีระพล ผัดนวน
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงสรินดา นกนาค
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ อิมชืน

่ ่

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๕๐

เด็กชายสุริยะ บุตรจง
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กชายสุริยา เอ่ยเสิก
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงอธิชา พันธุยา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงอภิชญา แก้วอินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายอาภากร คนผิวเกลียง

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ยิมรอด

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายณัฏฐพงศ์ มีดอนรวก
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงปาณิศา น่วมวัตร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงพรชิตา มหาวงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงศศิธร เสริมผล
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๕๖๐

เด็กชายสุชาติ สุขปน
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงอรนิสา บัวจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงเพชรพลอย พลทิพย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา วัดพุพลู  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงคณพร เทศเสนาะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดเหนือ วัดยางนำกลัดเหนือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงสุชานรี ตะโนย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดเหนือ วัดยางนำกลัดเหนือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงจิราวรรณ เอ่ยเสิก
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดเหนือ วัดยางนำกลัดเหนือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงชฎาพร ช่อกง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดเหนือ วัดยางนำกลัดเหนือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงธนิกา การภัคดี
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดเหนือ วัดยางนำกลัดเหนือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงบุญญิสา กระทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดเหนือ วัดยางนำกลัดเหนือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายเตมีย์ พราหมณ์น้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดเหนือ วัดยางนำกลัดเหนือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๗๐

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ทองกลอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินช้าง

้

วัดลินช้าง

้

 

พบ ๒๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กชายสรศักดิ

์

ถึงโภค

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินช้าง

้

วัดลินช้าง

้

 

พบ ๒๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงเขมิกา มัดสายาย
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินช้าง

้

วัดลินช้าง

้

 

พบ ๒๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ทองกลอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินช้าง

้

วัดลินช้าง

้

 

พบ ๒๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กชายญาณพัฒน์ สังข์ประเสริฐ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลินช้าง

้

วัดลินช้าง

้

 

พบ ๒๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายกฤตพล แสงอรุณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงจันทร์ฉาย กลินแก้ว

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กชายจีระวัฒน์ สิงห์โตแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายรัฐภูมิ ทวียิง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงวราสินี คนมัน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๘๐

เด็กหญิงกุลณัฐธิดา พันธุ์เทศ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงณัฐธิดา อุปถัมภ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงณัฐพร เต่าทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงณีญานุช นุชกระโทก
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ผูกศิริ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงวรรณวิษา กาวะดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงอรกัญญา อนันต์ปรีชากุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายชยพัทธ์ เกิดลาภ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงณภัทรธิดา พันธุ์เทศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ น่วมวัตร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๙๐

เด็กหญิงสิริยากร เซ่งฮวด
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายชนวีร์ สิงห์โตทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงณัฐริณี วงศ์ใหญ่
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กชายปยะพงศ์ คำใส
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์

่

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ เกิดขาว
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ วัดหนองหญ้าปล้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๓ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงภัทราพร เกิดขาว
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายภัทราวุธ ขุนยวง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงอินทร์ธุภา กาลนิยม
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงโสภิดา ดงปา ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงจีรนันท์ ยอดยิง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายสุขพล บุญไม่ธรรมดา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๐๑

เด็กหญิงอทิตยา จุ้ยเสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๐๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ลุนสะแกวงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๐๓

เด็กหญิงวนัสนันท์ รุณทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๐๔

เด็กหญิงจิราพัชร พรายแขวง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๐๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ ประสม
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๐๖

เด็กหญิงอาทิมา เรืองสม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กชายขวัญ เจริญธรรม
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กหญิงมาริสา บุญปกปอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๐๙

เด็กชายวัชระ สถาพล
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๑๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร พรพรหม

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายคิรากร จ่าบุญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงจีรานันท์ อยู่สบาย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงพอเพียง หนองรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงวชิราภรณ์ อัครฤทธิธนวัต

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงสุทิศา น้อยสวาด
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงอภิญญา แพงดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงเจวาลิน จำปหอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายณัฐชนน ห้องจู
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญแสน

๑๕-คณะจังหวัดเพชรบุรี

-๒๖๑๐๒๐-ธ

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๒๐

เด็กชายอนิรัตน์ อ่วมมา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงอัจฉรียา สว่างศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงจิราพร พราหมณ์ชืน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายภานุพงษ์ ภูไท
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงวชิราภร ไชยฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงวิลาสินี เหรียญไกร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กหญิงอาทิตยา พรมพากล
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองรี วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายนภัส เกิดผล
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงนภัสรินทร์ กัญญา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงสุดทีรัก

่

เทพคำดี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๔ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กหญิงอังคณา บัวชู
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงเกล้านภา แจ่มจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงเพชรลดา มะโนคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ฉายาสกุลศิลป
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงบุญฑริก เอียมสำอางค์

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)
วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายศรัณยู เนียมมะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงโศมัฏฐิกา ผาภุมมา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงจินดารัตน์ หมืนขุนทด

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)
วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงณัฐวดี
ประพันธ์เจริญสิน ๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงณิชากร จันทร์ลาด
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๔๐

เด็กชายธิวา คงหอม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงนัทธมน สูงชัยภูมิ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายปวิช ธรรมาชัยมงคล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงพัชชา สารีกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายภูวนัย เอียมเจริญ

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)
วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กชายสุทธินันท์ น้อยนุช
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายอนุชา ปูจิตต์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงอริยา เขียนลิขิต
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงอริศรา แดงประเสริฐ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงเจนนีเมย์

่

โรเบิร์ทสัน
๒๙/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๕๐

เด็กหญิงเพชรลัดดา ปนคง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

วัดหนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงสุธาวัลย์ คงจุติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงษ์   

พบ ๒๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายอรรถพล พิมพ์สุวรรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงษ์   

พบ ๒๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงจามจุรี แสงสุวรรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงษ์   

พบ ๒๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงเพชรลดา วงค์น้อย
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหงษ์   

พบ ๒๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กหญิงกัลยา เดชภูมิ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๕๖
เด็กหญิงกานต์พิชชา ดูเรืองรัมย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงจิราพัชร ท้วมทรัพย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กชายดำรงศักดิ

์

จันทร์สว่าง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงพรจริยา กิฬาหน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๖๐

เด็กชายสุธี สุขแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ หมืนเดช

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขอยู่
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายทยากร วัสสุวรรณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายศรานุวัฒน์ ทับจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน วัดแก่งกระจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๕ / ๑๒๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายสุทธิพจน์ อิมงาม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายสุนทร ฮวบอินทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายอมรเทพ มัณยานนท์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ มงการ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงจุฑามณี แซ่โซว
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๗๐

เด็กหญิงวรัญญา เพ็งสว่าง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงกิตติพร คุ้มมูล
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงรักษิณา รัตนรักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงเจนจิรา กิตติยายาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงกนกพร พูลประเสริฐ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กชายกฤษณะ เฉลิมทรง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงชลิตา ไสยเวช
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงนพจิรา สุวรรณสรณี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๗๘
เด็กหญิงปนปรากรม ร่วมจิตร

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงรักษา วัสสุวรรณ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กหญิงสุรภา ตันศิริเลิศ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายกชกร ลาเดาะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เกตุทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงกัลยาณี สุขกระจ่าง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายคณิน ออกกิจวัตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงคริสตินา ถึงหมืน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงจรรยพร บุระคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ นวมสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กหญิงจารินี วิสุทธิวินิกานนท์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กชายจารุพัสตร์ รวยรุ่ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๙๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ทองสุข
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงจีราภรณ์ กล้าหาญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงจุติมล บังกุยลิ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายชนะศักดิ

์

นันทะญาติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงชยุดา ศรีสนัน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงชริดา วีสม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงชลธิชา นาถสำโรง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายชัยชนะ แสนสำราญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายชาคริต กระทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงชาลิณี บรรทัดเทียง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงณัตฐ์นันท์ วรรณขำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๐๑

เด็กชายดิษยนันท์ คำยัง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๐๒

เด็กชายติณณภพ ผึงน้อย

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กหญิงทิวาพร อยู่คง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๐๔

เด็กชายธนวุฒิ โล๊ะหนองลิน

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๐๕
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ถมนิล

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๐๖

เด็กหญิงนันท์นภัส นกยูงทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กหญิงปณิตา กองรักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กหญิงปทมา อยู่คง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๐๙

เด็กหญิงพัชราภา ปยจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๑๐

เด็กหญิงพัทธวรรณ แก้วนิล
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงฟาพราว พิมพ์สุวรรณ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กชายภวัต จารุบรรยงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงมัลลิกา สำเภาทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงมาริสา รัตนนิล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ฮวบอินทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงรุ่งฤดี ผึงน้อย

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กชายวรวัฒน์ ทองจีน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงสายนำผึง

้

พรามเสน่ห์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงสิรินชา ศรีจันทร์เฟอ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๒๐

เด็กหญิงสิริวรรณา พุ่มไสว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงสุนิสา มัธยะมังกูล
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงสุนิสา เหงาถัง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายส่งเสริม สินบางหว้า
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ใหญ่ประเสริฐ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงหยาดฝน นวมสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงอภิชญา กำเนิด
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงอภิญญา เทียมสุวรรณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๒๘
เด็กหญิงอาภาพรรณ สุริลา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงอารียา รักชาติ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๓๐

เด็กหญิงเปรมฤทัย ทองคำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

นาวะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงโศรดา วันบุตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงโสลดา เกตุมงคล
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงใบตอง แก้วโกสุม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงใบเตย แก้วโกสุม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงไพลิน เกตุครอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กชายยงยุทธ แก่นจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)

วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงเนตรนภา วีระพล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)
วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๓๙ เด็กหญิงแพรวพรรณณา

โกสถา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)

วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๔๐

เด็กหญิงกนกพร (ไม่มีนามสกุล)
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กชายกนกพล เสนาธรรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายกัมพล สมจริง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงกาญารัตน์ รักจงเจริญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กชายกานต์ศักดิ

์

คุ้มภักดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงจรรยพร พราหมณ์ชืน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กชายจอดาแปล่ ไม่มีนามสกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายจักรพงษ์ อุตะมะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงจิรัชญา ลิมตระกูล

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กหญิงชนกวนันท์ เทพสุริ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงชลนิสา โคสิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายชัยณรงค์ อ่อนนุ่ม
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แซ่เตียว
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงถวัลย์ ละอออินทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กชายทัศนัย หอมหวล
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายทิวา จีโบ้ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายธนกร ทองสุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายธนกฤต จันทร์อุปถัมภ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายธนดล จันทร์ชัง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายธนบูรณ์ ดีเลิศ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๖๐

เด็กชายธราโดน ศรีประเสริฐ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กชายธัญชนนท์
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายธีรธรรม ธนโชติกิจกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กชายธีรพงศ์ เอียมเสริมลาภ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กชายธีระยุทธ
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กชายนพรัตน์ ฉิมพลัด
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงนิภาพร เมืองเกษม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กชายบัณลือฤทธิ

์

ปญญาศานติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายปรณวรรต เกตุวิสุทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๘ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๗๗๐
เด็กหญิงปทมาวรรณ วิโรจน์ประสิทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงพชรพรรณ คงชาติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายพนิภัทร สาลีกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงพรปวีณย์ ผาดศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงพิไลทอง
เจริญประสิทธิชัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กชายภควัฒน์ วิโรจน์ประสิทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงภร จันทร์ช่วง
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายภูวเดช กันต์ทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายมงคล แม่นปน
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายรัฐพล
ไม่ปรากฏนามสกุล ๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๘๐

เด็กชายฤทธิชัย วิโรจน์ประสิทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงวรกานต์ เชือวงษ์

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงวรัชยา ทรัพย์มา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงวราพร พุ่มเสมอเมือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กชายวีรภาพ แจ้งเรือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงสุชานันท์ บุญหลำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายสุทธิภัทร์ หอมเมือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงสุภัสร ประอาง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายสุวรรณสาม สกุลเต็ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายหินทอง สถาพรวรทรัพย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๙๐

เด็กชายอภิวัฒน์
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กหญิงอรยา อินทร์สำโรง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงอังคณา กันโส
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงอุมาพร เวนะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายเจษฎา รัศมี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๙๕
เด็กหญิงเนติยาภรณ์ ศิริสมบัติ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงเบญญาภา คงสบาย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายเมธี เฟองรอด
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงเยวลักษณ์ เวนะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายแม็กศ์ ศรีประเสริฐ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายโทมัส ศรีประเสริฐ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๐๑

เด็กชายโพแตะ บุญมี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๐๒

เด็กหญิงโสภา ถมยา
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๐๓

เด็กหญิงโสรยา บุญประวัติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๐๔

เด็กชายชนะ แปนทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๘๐๕

เด็กชายณัฏฐ์ ศรีสุวรรณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๐๖

เด็กหญิงดาวจรัส
ไม่ปรากฏนามสกุล ๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๐๗

เด็กหญิงติลาภา ชูกร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๐๘

เด็กหญิงทู้พอ กรัณย์มิตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๐๙

เด็กชายธนพล
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๑๐

เด็กชายธนภูมิ ทองจาด
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงนกแก้ว
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กชายนิรันทร์ มุมบ้านเซ่า
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายนเดชดำรงค์ พ้นภัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปานนุ้ย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กชายพิชัย ดาวเรือง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายพิชัย ผิวอ่อน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชูชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๑๘
เด็กหญิงพิมพ์ประภา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ใจ
ไม่ปรากฎนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๒๐

เด็กหญิงมณฑิญา บุญวงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงรตนพรรณ เนตรกาศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงลีลีว้า

้

ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงวรรณดี มณีใส
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงวรรณวิสาข์ จันทร์ชัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กชายวิรุฬห์ ฤทธิชัยดำรงกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงวีรวรรณ ทนช่างยา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงศศพร เวนะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กหญิงสาวิกา
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายสำรวย เพชรภูตินันท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๓๐

เด็กหญิงสุนิสา
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงสุภารัตน์
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กชายอภิชน พ่วงเสน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงอรณิชา ผิวอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงอริสรา เวนะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงอีที

้

ชูชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กชายอโณทัย มังกรแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายเอกรักษ์ ดีเลิศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายโกโบริ จันทร์อุปถัมภ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงชาลิสา เฉลิมธรณิศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๘๔๐

เด็กชายธนกฤต ปรีดอก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายธนากร นามเสนาะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทร์อุปถัมภ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงประกาย วิโรจน์ประสิทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงพรนภา โคสินธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ เนตรกาศักดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กชายรัฐภูมิ ศักดิเพชร

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กหญิงรุ่งฤดี เนตรกาศักดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงลาพอ ไม่ทราบ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๕๐

เด็กชายศุภสิทธิ

์

เวนะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายสนธยา สายสาหร่าย
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายสาธิต นิปทม์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงสุกัญญา ยังเกิด
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กชายสุทธิภัทร มามาก
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงอุไรทิพย์
เจริญประสิทธิชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายเจษฎาพร
ไม่ปรากฏนามสกุล ๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กชายเริงฤทธิ

์

ศักดาราช
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงโสภา ขำศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กชายกรรธิชัย หมืนอาราม

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๖๐

เด็กหญิงกันติชา แซ่จันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงขวัญจิรา กัณฑ์กูล
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กชายคเชนทร์ ชูชาติ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กชายจักริน แตงพลับ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงจันทร์ธานี รุ่งโรจน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงจารุณี จันทร์อุปถัมภ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ คำหอม
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กชายชวกร กลมเกลียง

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงณภัทร สมสุด
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กชายณภัทร เย็นกาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๗๐

เด็กชายณัฐพล ธรรมชัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กชายณัฐิวุฒิ เล้งฮ้อ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงณิชารีย์ กล่อมเกลียง

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กชายธรรณธร ศรีวิสัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กชายธีรภัทร หุ่นงาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กชายนธี ขวัญเรือน
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงนภัสสร บัวจำรัส
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงนรภัทร นกขุนทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายปฏิพล แก้วละเอียด
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายปยะพงษ์ ยินดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๘๐

เด็กชายพัฒนพงศ์ มณีทิพย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ พงษ์เทศ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายพีระพงศ์ ภูมิมิตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายภาณุเดช คงสมจิตต์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายมานพ ปนโปง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กชายรพี โพธิทอง

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กชายรัชพล บรรเทิงสุข
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กชายลัทธพล พลายมี
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๘๘
เด็กหญิงวมินทร์ทรา เชยสวัสดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กชายวรัตถ์ บุญศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กหญิงวรางคณา บุญเปยว
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงวิชาดา ตะกรุดแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กหญิงวิยะดา จันทร์ช่วง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ จงเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงศิริเพ็ญ กล่อมเกลียง

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กชายสมพร อยู่เย็น
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงสมิตานัน สาดนอก
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายสรวิชญ์ ทิมเมฆ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงสร้อยฟา พิมเพียน

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงสาธิตา สาระเห็ด
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงสุณีย์ ออมพลศิริ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๐๑

เด็กชายอธิรักษ์ วงค์คำสุ้ย
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๐๒

เด็กชายอนิวัตณ์ สุกการะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๐๓

เด็กหญิงอนุสรา จงเจริญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๐๔

เด็กหญิงอรพิน ศิลศร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๐๕

เด็กชายอลงกรณ์ แซ่เตียว
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๐๖

เด็กหญิงใบเฟร์น มีผล
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๐๗

เด็กชายจุรจักษ์ โคสินธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๐๘

เด็กชายธันวา ใจเย็น

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๐๙

เด็กชายนฤดล แปรพิมพา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๒ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๙๑๐

เด็กชายปฏิภาณ อัคนียาน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงพรพิมล ปนทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายพีรพงศ์ สัมพันธ์วิวัฒน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญอินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงศศิธร วงษ์ศรีแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงศิริพร ปลอดโปร่ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงสุภาวิณี นาคสุก
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงสุวนันท์ หอมวิจิตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายอดุลย์ กระต่ายทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายเมธา เฟองรอด

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๒๐

นางสาวแปง เวนะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายกฤษณัน โคสินธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายจักรี รักษาดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๒๓

นางสาวจันฑิมา บุญคง
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายชญานิน กะสิกรรม
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงพัชรีภร ชินทอง

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายวันชัย จันทร์อุปถัมภ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กหญิงวิภาณี โคสิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายวิโรจน์ แซ่เตียว
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงอภิญญา เทพเต็ม
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๓๐

นางสาวเบญจรงค์ จงเจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงเมรีย์ กะโห้

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สวัสดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กชายกิตติภณ เมฆแสน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงกุลสินี ดำเลิศ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กหญิงขวัญชนก เข้มแจ้ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงจิณณภัต สิทธิชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กชายฉัตรมงคล สุดยิง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายณัฐชนน สงวนให้

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สุทธิพันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๔๐

เด็กชายดุลยุตม์ กุมกร
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงธัญญาภัค ขวัญแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ วิเชียรประสาสน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ พันพวก
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงปณาลี สุดประเสริฐ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๓ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กชายปภาวิน หวังเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงปรารถนา พงษ์สูง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๔๗
เด็กหญิงภัททราภรณ์ สุขหอม

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๔๘
เด็กหญิงวรรณชลิกา ผ่องผิว

๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงวริษา จินดานิล
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๕๐

เด็กหญิงวารุณอร จักสาน
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กชายวิวัฒน์ สงวนให้
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายวีรพงษ์ หนูมัน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ แก้วจินดา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงสาธิตา โคตมี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายสิรวิชญ์ มีศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงสุธิดา คำดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงสุวรรณา สอนดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายสุเมธ บุญมัง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงอนัญญา มันการ

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กชายอภิชัย เคลิมฝน

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายอภิวิชญ์ โคตมี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงเรณุกา มีมะจำ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ มุ่งหมาย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กหญิงกมลชนก ชูบ้านนา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายกิตติคุณ บำรุงพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงจิณณพัต แหล่งหล้า
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กชายชิโณทัย เนียมปาน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทิพย์วิเศษ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงณัฎฐิกา เทพราชา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๗๐

เด็กหญิงทิพรดา หนูพวง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายธนภัทร มาลัยแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงธนัญชนก หาญนาวี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กชายนิรุต นิมนวล

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงปนัสยา กลินเรือง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงปาริฉัตต์ สายทิพย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายพงศธร พุทธพิพิศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงพัชราภา ละสะมัญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โดยดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายพีรศักดิ

์

เหมสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๔ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กชายรพีภัทร สุวรรณพานิช
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายวงศธร ยังเจริญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงวริศรา สุขอยู่
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายวีรภัทร รัศมีกมลสุรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายวีรภัทร แย้มวิทยา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงศศิวิมล ศิลปศร
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายศุภกร ศรีสุวรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายสิรวิชญ์ ดีสุ่น
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงสิรินทรา กอสัมพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา ยะเกตุ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๙๐

เด็กหญิงอาภาภรณ์ สาลีแจ้ง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ บุญมี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ แก้วมีแวว
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงกัญญาภัค เกิดผล
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงจิรนันท์ ใจเก่ง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงจีระนันท์ คุ้มฮะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายฉัตรดนัย ลีประเสริฐ

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กหญิงชิรากร อ่อนน้อม
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กหญิงช่อผกา ศิริสงคราม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงญาดา ปญญาพร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงณภัทรจิรา ศิลาพันธ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงณัชชา ลังพี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มีสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายธนกร หมันกิจ

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายธนภัทร สุขสว่าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ ปนทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงธัญญาศิริ ศรีบุญนาค

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กชายนครินทร์ เกิดผล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายนิรันดร์ นิมนวล

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ แพลอย

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงปญญาพร สมใจ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๑๑

เด็กหญิงภฤศมน เพชรเอียม

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๑๒

เด็กชายภัควัต นุ่นกำเนิด
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๑๓

เด็กชายภาณุพงษ์ หอมบุบผา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๑๔

เด็กชายภาณุรักษ์ แย้มพงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๕ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๔๐๑๕

เด็กชายวรรณกร จันทร์จ้อย
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๑๖

เด็กหญิงวรัญญา เงินดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๑๗

เด็กชายศรายุทธ ยอดไสว

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๑๘

เด็กหญิงศิริวรรณ บวรเวช
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๑๙

เด็กหญิงศุภานันท์ แสงนาค
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กชายสมบูรณ์ โชคประภากร

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๒๑

เด็กหญิงสิริกร ปนทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีสุวรรณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๒๓

เด็กชายอนวรรษ โพธิทอง

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๒๔

เด็กหญิงอรปรียา จันทร์ปรุง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๒๕

เด็กชายอัจฉริยะ สุกสี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๒๖

เด็กชายโฬมภัค วงษ์บัวงาม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๒๗

นางสาววาสนา เกตุแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๒๘

เด็กชายพงศธร ผสมทรัพย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๒๙

เด็กชายศุภชัย คงพัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงฐิติยา บัวเจริญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๓๑

เด็กหญิงธนัชชา น้อยมนตรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๓๒

เด็กชายกฤษฎา ยังสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๓๓

เด็กหญิงกัญทิชา ทองจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๓๔

เด็กหญิงชาริสา ยันพเวช
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๓๕

เด็กหญิงจริยา น้อยอนุสนธิกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๓๖

เด็กหญิงชุติมา พูลการุณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๓๗

เด็กชายธนกฤต พงษ์นาค
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๓๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ นาคครืน

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๓๙

เด็กหญิงปริฉัตร เกตุกรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงพรพรรณ มิตรจิต

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๔๑

เด็กหญิงพิมพรรณ ผลทับ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๔๒

เด็กชายรัชภูมิ แสงระวี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๔๓

เด็กชายวรชิต มันคง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๔๔

เด็กหญิงวรรณิสา พันธุ์เพิม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๔๕

เด็กหญิงภรภัทร เรืองวราหะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๔๖

เด็กชายภัทรพล รอดแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๔๗

เด็กชายภูวดล อ่วมเมือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๔๘

เด็กหญิงวรัชยา อมฤกษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๕๙/๔๐๔๙

เด็กหญิงอรุณี เกตุแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๖ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงกัญชพร กุมภคาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๕๑

เด็กชายกิตติพศ พันภู
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๕๒

เด็กชายจิรายุ บุญเวิญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๕๓

เด็กชายชิษณุชา ดาวโชติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๕๔

เด็กหญิงญารินดา เจินเทินบุญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๕๕

เด็กหญิงฑิตฐิตา บวงสรวง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๕๖

เด็กหญิงณัฐรดา ศักดิณรงค์ชัย

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๕๗

เด็กหญิงณิชนันทน์ อมรเมศวรินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๕๘

เด็กชายถิรพงศ์ บุญจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๕๙

เด็กชายทวิช กนกทิพย์วงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายธนภัทร เกตุเทศ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ นาคะเวช
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๖๒

เด็กชายธนัชชัย เพิมพูลสวัสดิ

่ ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๖๓

เด็กหญิงธัญชนก เกตุสุริวงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๖๔

เด็กหญิงธัญญา สดใส
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๖๕

เด็กชายธีรเทพ จันธัญญะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๖๖

เด็กหญิงนพรัตน์ ศรีนพรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๖๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ เจริญเร็ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๖๘

เด็กหญิงนฤมล สำเภาแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๖๙

เด็กชายนำเพชร เรืองเดช
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงประภาศิริ ปกษี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๗๑

เด็กชายปญญากร โชยา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๗๒

เด็กชายปุญชรัสมิ

์

เอกนก
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๗๓

เด็กหญิงพรนภา อักโขพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๗๔

เด็กชายพัชรพล มาลัยศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๗๕

เด็กหญิงพาขวัญ กรแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองสังข์สิทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๗๗

เด็กชายพีรบูรณ์ กนกวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๗๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ นันทร์สังข์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๗๙

เด็กชายภัทรภณ สิทธิชัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงภัทราพร ตัณทวงศ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๘๑

เด็กชายภูริ วัฒนพงศ์พิทักษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๘๒
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ จันทสดิษฐ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๘๓

เด็กหญิงมณัสนันท์ ประสิทธิวรการ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๘๔

เด็กหญิงวศิรตา คชพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๗ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๔๐๘๕

เด็กหญิงวาสิตา อรชร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๘๖

เด็กหญิงศรินญา ศิริปทมาธร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๘๗

เด็กหญิงสลิษา ลูกอินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๘๘

เด็กชายสัณหณัฐ ทองอ่อน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๘๙

เด็กหญิงสุธีกานต์ อาจขาว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๙๐ เด็กหญิงสุวรรณภาภรณ์

มาหนูพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๙๑

เด็กหญิงอภิชญา ชุนฬหวานิช
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๙๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เพ็ชรรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๙๓

เด็กหญิงอรกานต์ ดอกพรม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๙๔

เด็กหญิงอรปรีญา แช่มช้อย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๙๕

เด็กชายอัฏดนัย น้อยแท้
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๙๖

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

น้อยแสง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๙๗

เด็กชายเบญจพล ผ่องใส
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๙๘

เด็กชายเมธัส จิตรพิลัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนไก่เตีย

้

วัดใหญ่สุวรรณาราม
 

พบ ๒๔๕๙/๔๐๙๙

เด็กหญิงรัญชิดา มหากำมินทร์
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงวรรณษา นาคประเสริฐ

๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๐๑

เด็กหญิงสุชาดา ทองสุข
๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๐๒

เด็กหญิงรุ่งฟา อินโต
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๐๓

เด็กชายธนพล เทียนทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๐๔

เด็กหญิงจินดาพร ผลาโชติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๐๕

เด็กหญิงชมพูนุช พิมพ์สุวรรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๐๖

เด็กหญิงชมัยพร นาคนคร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๐๗

เด็กชายชวนากร ลอยทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๐๘

เด็กชายชัยทัศน์ คชกูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๐๙

เด็กหญิงญาดา ปานมณี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๑๐

เด็กชายธนาสิทธิ

์

ประดิษฐ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญเรือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงนันท์นิชา ชัยนุกูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงปณิดา เหลืองอร่าม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงปวีณา ชูผล
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงพรพิลาส พุกงาม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กชายมงคล ศรีปูน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายระพีพล ทาแกง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ กาญจนสมภพ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กชายวีรพล จงสี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๘ / ๑๒๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๔๑๒๐

เด็กหญิงศศิธร จันทร์ประไพ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พุกงาม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายสรวิชญ์ งามขำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กชายสราวุธ ขำเขียว
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายสะการะ ตันติมากร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ กระดาษแดง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ประสงค์เงิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงอภิสรา จันทรมิตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงอรนิชา กลำกล่อมจิตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงอรสา ชูจิตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๓๐

เด็กชายเกียรติยศ ถมยา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายเตชสิทธิ

์

มณีโปง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กชายเมธา ชืนอารมณ์

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กหญิงมนต์นภา นาเมือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กชายศิริชัย ทิมทวีป
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กหญิงวรัญญา ฉิมเงิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่อม่วง วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายศุภณัฐ คล้อยแคล้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่อม่วง วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายไกรลาศ ทัศนา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่อม่วง วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายจีรพงษ์ เปรมศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงชนิกานต์ สุขประเสริฐ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๔๐

เด็กหญิงชาลิณี วงษ์พราหมณ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กชายชินาธิป อุ่นใจเพือน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กชายณัฐพล รอดภัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กชายธนยศ ปรุงเปยม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายธีรนัย พันธสกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กหญิงนัฐพร ระวีแสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ สมบูรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายภีระเดช บัวแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กชายภูริณัฐ บุญส่ง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กชายมนัสวิน เนียมเตียง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๕๐

เด็กชายรัฐตพร หลักเมือง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายวุฒิภัทร มากมูล
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หินชีระนันท์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายสิทธิชัย เจ้ยเปลียน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กหญิงสุกัญญา มากมูล
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๙ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ คนชอบ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กชายไกรวิชญ์ ดอกรัก
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กชายกิตติธัช ไพเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงศศิกานต์ สุขประเสริฐ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงธัญญรัตน์ อาจหาญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาเขือน (อุภัยเพชร)

่

วัดศาลาเขือน

่

 

พบ ๒๔๕๙/๔๑๖๐

เด็กชายธันย์ธาดา วิเวกจิตร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาเขือน (อุภัยเพชร)

่

วัดศาลาเขือน

่

 

พบ ๒๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ อำมฤต
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศาลาเขือน (อุภัยเพชร)

่

วัดศาลาเขือน

่

 

พบ ๒๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญประเสริฐ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศาลาเขือน (อุภัยเพชร)

่

วัดศาลาเขือน

่

 

พบ ๒๔๕๙/๔๑๖๓
เด็กหญิงเกศมณีวรรณ

อุ่นใจเพือน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศาลาเขือน (อุภัยเพชร)

่

วัดศาลาเขือน

่

 

พบ ๒๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงวราภรณ์ หมายพึงโพธิ

่ ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศาลาเขือน (อุภัยเพชร)

่

วัดศาลาเขือน

่

 

พบ ๒๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กชายชนาธิป พงศโอภาศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)

วัดห้วยเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายธนัช พูลเพ็ชร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)

วัดห้วยเสือ  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กหญิงปณฑิตา บุญจารึก

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์)

วัดอินจำปา  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงภิญญดา ปญญา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กชายสราวุธ พงษ์ม่วง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๑๗๐

เด็กชายกษิด์เดช ทองเทศ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงชนัญชิดา นวมนิม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงณัฐชา มีเรียน
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายบัญญพนต์ หัสดีพงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายประสิทธิชัย รักสม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงปาริชาติ พุกสี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กชายภัทรธร ทองเกาะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายภูริ พุ่มจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๑๗๘
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ นวมนิม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กชายกริสนัย พ่วงอินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๘๐

เด็กหญิงประภัสสร มีนุช
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายภัควัฒน์ ช้างนำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายภัทรดนัย ชุ่มจิตร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กชายรชานนท์ ทับนาค
๒๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กชายวงศกร ศรีแจ้
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กหญิงศิริพร เทียนภู่
๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กชายธรรพ์ณธร ทองไทย
๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงสุทัตตา แตงอ่อน
๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กหญิงสโรชา เกตุเทียน
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายอติวิชญ์ ทัพนาค
๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๒๐ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๔๑๙๐

เด็กหญิงเหมวรรณ บุญมี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กหญิงกชกร พันธุ์พุ่ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายชนม์ฐยา บรรดาศักดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงณิชาภัทร ช่อพิพฤกษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กหญิงนาตาลี เอียงสา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงนิรมล เทศธรรม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กชายปุณฑริก พันธุ์ยักษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กหญิงศศิธร เพชรทิพย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงสุภร เนียมจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงสุภัค เนียมจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงไพลิน พรมมิ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๐๑

เด็กหญิงบัณฑิตา หลานช่อง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๐๒

เด็กหญิงพัชรา เอียมสำอางค์

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๐๓

เด็กชายอนุสรณ์ อวดลาภ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๐๔

เด็กหญิงอาจารียา พูลเพิม

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เกิดทรัพย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)

วัดจันทาราม  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๐๖

เด็กหญิงชญาณิศา ออมรัตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)

วัดจันทาราม  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๐๗

เด็กหญิงชนม์ชนก สุขโข
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)

วัดจันทาราม  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๐๘

เด็กหญิงชนัญชิดา สงวนศักดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)

วัดจันทาราม  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๐๙

เด็กชายพิสิษฐ์ แซ่ตัน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)

วัดจันทาราม  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๑๐

เด็กชายพีรภาส นกน่วม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)

วัดจันทาราม  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กชายพีรวิชญ์ นกน่วม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)

วัดจันทาราม  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กชายณฐกร คงศิริ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)

วัดดอนกอก  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กชายปรัญชัย เนียมเกิด
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)

วัดดอนกอก  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา เนียมเกิด
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)

วัดดอนกอก  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงอรวรรณ เปลียนจัด

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)
วัดดอนกอก  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๑๖
เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา แซ่โก

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)
วัดดอนกอก  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองอยู่
๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)

วัดดอนกอก  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงธนาภรณ์ น้อยมนต์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)

วัดดอนกอก  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงนาติญา สายบุญเกิด
๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)

วัดดอนกอก  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๒๐

เด็กชายศราวิน ฉลาดเลิศ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)

วัดดอนกอก  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๒๑
เด็กหญิงกฤติมาภรณ์ ฉวีวรรณ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว้า วัดดอนหว้า  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายกิตติทัต รากทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว้า วัดดอนหว้า  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ภู่มาลัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว้า วัดดอนหว้า  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายพชรพล บุตรอินทร
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว้า วัดดอนหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๒๑ / ๑๒๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กหญิงพริสา คล้อยคล้าย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว้า วัดดอนหว้า  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กชายภิญโญ คล้อยคล้าย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว้า วัดดอนหว้า  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กชายรัฐภูมิ ลอยลม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว้า วัดดอนหว้า  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กชายศรวิชญ์ มีโหมด
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว้า วัดดอนหว้า  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กหญิงศิริพร แสงประทิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว้า วัดดอนหว้า  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๓๐

เด็กหญิงอรนลิน อินทร์จันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหว้า วัดดอนหว้า  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กหญิงเจนจิรา จันแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว้า วัดดอนหว้า  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา เอมโอษฐ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหว้า วัดดอนหว้า  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กชายเผดิมชัย ช่วงโชติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหว้า วัดดอนหว้า  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กชายจิรนนท์ อยู่ชมบุญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงชมพูนุท เนียมบุตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงชลธิชา คิดอยู่
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายณัฐพล สังข์ทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กหญิงณิชกานต์ ชูเชิด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายธนพล โต้มอญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๔๐

เด็กชายธนภูมิ นิลห้อย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กชายธิติวุฒิ รอดสังข์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงปวีณา แก้วกล้า
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายอภิลักษณ์ รอดสังข์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายกนกศักดิ

์

เปล่งแสง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงสิตางค์ ทองดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กชายกันติทัต ชาวไทย
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ฤกษ์งาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงชีวาพร คำสระ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงสลอด วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงนันทนัช เปรมปรีดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงสลอด วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๕๐

เด็กชายพงศกร ทองมาก
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงสลอด วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงพิมพ์พรรณ น้อยสำราญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงสลอด วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ ดีเด่น

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงสลอด วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายสิรพัฒน์ เปลียนจัด

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงสลอด วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงกมลชนก ทองปล้อง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงสลอด วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ทองคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงสลอด วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายณัฐรัตน์ เขียวคลี

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงสลอด วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายธวัชชัย ชูเนียม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงสลอด วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กหญิงธัญชนก สมจิต
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงสลอด วัดโพธิเรียง

์
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๕๙/๔๒๕๙ เด็กหญิงณัฐพร ยิมใย

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๖๐ เด็กหญิงนันทิวา บุญอยู่ ๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๖๑ เด็กชายอโณทัย รักสะอาด ๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๖๒ เด็กหญิงกัลยารัตน์ ยิมใย

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๖๓ เด็กหญิงบวรรัตน์ ยิมใย

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๖๔ เด็กหญิงวริศรา สีแตง ๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๕๙/๔๒๖๕ เด็กชายคมสัน นุชนารถ ๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังบัว(ศรสายราษฎร์บำรุง) วัดวังบัว  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเวที)

เจ้าคณะภาค ๑๕

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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