
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๓,๖๔๑ คน ขาดสอบ ๖๒๘ คน คงสอบ ๓,๐๑๓ คน สอบได้ ๑,๗๗๘ คน สอบตก ๑,๒๓๕ คน (๕๙.๐๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๐๐๑
นายสุรชัย แซ่เฮ่อ

๑๖/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๐๒
นายสมพงษ์ คุ้มสุข

๒๔/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๐๓
นายชาญชัย เนตรเมืองมา

๑๔/๐๘/๒๕๐๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๐๔
นายอนุชา ผ่องแผ้ว

๑๗/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายนัฏฐมณี สนธิพงษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายเมธวิน วงษ์พันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงภคพร ปานคำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงณัฐชญา ร้ายศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงอภิญญา ชูกุล

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงวริสรา เพ็ชรปลูก

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงชญานี ปรางค์ศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายธัญญธร บุญยืน

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ แก้วนิลตา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงอภิสรา แพรสี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงกนกนาช ทองคำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงรสิตา กล่อมเกลียง

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงณัฐวรา คงรัตน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงนิศารัตน์ เทพาชมภู

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงสิริรัตน์ อรัญมาลา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงวิภาดา วัฒนศิริ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงปนัดดา จำปาคำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงสุภาวดี หญ้าลาภ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายอิทธิพล ยาสกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงจนาพร ชัยพิทักษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงไอริณ คำทูม

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงอรศิญา สุขดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงกรกนก ซันไล

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงเกวลิน ภู่สีทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงสุรัตนวดี รอดกสิกรรม

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงปรายฝน จินต์สุภาวงศ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๓๑
นายขจรยศ บุรุษศรี

๑๒/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๓๒
นางสาวพัชรญดา ยืนยาว

๒๓/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๓๓
นางปางทิพย์ วงษ์ถาวร

๑๘/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๓๔
นายนเรศ สุดไทย

๑๔/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๓๕
นางสาวนำทิพย์ พะยิม

้

๐๗/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๓๖
นางสมหมาย แย้มโกเมน

๐๒/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๓๗
นางสาววนิดา ทับทิม

๑๐/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงตติยา คำกรุงเก่า

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงศศิธร คงปราบ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายอัมรินทร์ ปอมภา

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงเดือนเต็ม ไม้ปา

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงจิดาภา ธูปบูชา

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงทรรศนีย์ ทองรักษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ก่องตาวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงภัชรวดี ภู่ทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงอลิษา ขาวสม

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงเอืออังกูร

้

อินทะชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายธนวัฒน์ ยอมเจริญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายยุทธนา ทองดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงอารียา ทับทวี

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายเดชานนท์ พนมวาส

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงมัลลิกา ปญญาวัง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงพรจิรา พันธ์ศรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายอัครพนธ์ แถลงกิจ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายสันติ คำนิล

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๕๖
นางสาวกัญญ์พิมพ์ สิทธิกรรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๕๗
นางสาวทักษพร โฉมงาม

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๕๘
นายธีรศักดิ

์

นำใส
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๕๙
นางสาวนันธกานต์ ดีฤสานต์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒ / ๕๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๐๖๐
นางสาวพันทิวา โทเมฆ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๖๑
นางสาวรุ่งนภา แก่งศริ

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๖๒
นางสาวสุรีย์วัลย์ อ่วมเจริญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๖๓
นางสาวจณิสตาร์ ชมพุฒ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๖๔
นางสาวจุฑามาศ ชูชืน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๖๕
นายพงษ์พิชิต ทองทรัพย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๖๖
นายภูวนาถ แหล่งเมือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๖๗
นางสาวสุพิชชา แสงสอดสี

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๖๘
นางสาวพัชราวรรณ เกิดพันธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๖๙
นายมรุต ใจเทียง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๗๐ นางสาวธัญญาลักษณ์
สมพมิตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๗๑
นางสาวธมลวรรณ ธรรมชัย

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๗๒
นางสาวขวัญทิพย์ ปานจักร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๗๓
นายชัยวัฒน์ กรรณิกา

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๗๔
นางสาวเสาวนีย์ หงษ์ลอยฟา

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๗๕
นายนพดล ระฆัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๗๖
นายชาคริต วงศ์คำตา

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๗๗
นายนัชพณ มีชัย

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงปยะดา ชุ่มรัศมี

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ นาคชืน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงชลธิชา จันทรชาติธาดา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๘๑
นายวุฒิชัย ธรรมสอน

๑๑/๐๙/๒๕๑๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๘๒
นางสาวกชกร ไชยศิริ

๐๕/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๘๓
นางสาววารีย์ สิงห์ลอ

๑๘/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๘๔
นางสาวววรรณภา สุวรรณโชติ

๑๙/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๘๕
นางสาวอังคณา ตังมัน

้ ่

๐๘/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๘๖
นางสาวสายใจ บุญศรี

๑๙/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงสิทธดา แกมกล้า

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายกวินภพ แซ่จ๋าว

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงนราวรรณ อินทร์เอียม

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงปาลิตา ฉิมสุพร

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ อินทร์โพธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายรพีภัทร จวงจันทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงจูหลิน มังโส

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงนิตยา หาญสาริกิจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์ ชุ่มเขียวดี

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายอรรถณัฐ สามงามน้อย

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงนำทิพย์ บริบูรณ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงธันย์ชนก เหนือเกตุ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงกนกนิภา เอือปชชา

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงเปรมจิรา รอดตะเภา

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ปานฤทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงสุพรรณวสา เทียนสำเภา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายธนภัทร จันทร์ศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงฐิติศิริ พรมพิมพ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงอริษา เจริญวงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงศิรินิภา พิมพ์สวรรค์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายพีรกฤตย์ ทองขำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงวารุณี ใบทับทิม

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงชัญญานุช แจ่มศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงอำภาพลอย พินิจสามิตร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรสุวรรณภักดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงธนินท์รัฐ นนทชัยวรกิตติ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงกัญญ์วรา ประเสริฐจันทึก

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายพัชรพล สมรอด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายภาณุ เปลืองนุช

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ภู่เกตุ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงเกศรินทร์ พุกนุช

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงณขวัญปวีณ์ อ่อนณนัยน์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายชัยวัฒน์ อุ่นทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายมงคล สุขจุ้ย

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงปาริฉัตร ทาสุ่ม

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายวาทิตย์ พาพันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีม่วง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายธนพนธ์ สุทธิคราม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงภัทรสุดา อินทร์ศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายอานนท์ พลอยงาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงดาวพญา แก้วทรัพย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา วัดอ่างทอง  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ มูคำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา วัดอ่างทอง  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ ลูกแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา วัดอ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายภาณุวิชย์ ดำเนิน

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา วัดอ่างทอง  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายทวีศักดิ

์

เงินทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงจิตรลดา โปร่งจิตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงโชติกา ใบเนียม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงรุจิรดา โสภาค

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงอรสา ใจผ่อง

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงอรัญญา ทัพวัฒน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายเกรียงไกร เฮงสุวรรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายญาณากร บุญปน

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

แสงชุ่ม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายธีรพงศ์ เเสงเพ็ชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายประกาศิต มหาราช

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงลลิตพรรณ พยอมหอม

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงอภิญญา ดำทรัพย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายพีรภัทร สุขหิรัญ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงทัณฑิมา นวจตุรภุช

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงปาริชาติ ฤทธิมหันต์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ทองเชือ

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีสว่าง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายธนพัฒน์ ปฐมาศ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงรัตนา วงค์หล้า

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงวรัญญา บุญมีเจริญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงชณัดตา ขำทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงพัฐธนิสา ไอยรารัตน์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงสุพัฒตรา บุญแสง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงอารยา ขุนนะลา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงอิศราวรรณ เปยมบรรดาศักดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงสุกัญญา อาจอาสา

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงปานกมล ชุมภู

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ชารี

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงณิชานันท์ คำใจหนัก

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงวริษา จูงวงษ์สุข

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โยชนะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงจิรนันท์ เทียนสู

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงสุชาภัท เกษร

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงอภิสรา เต็มเปยม

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงอิษฎาอร อ่อนฤทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายขวัญมงคล เงินเมือง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เรือศรีจันทร์

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงกาญจนา โพธิไกร

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงพิมไพลิน พุ่มทุเรียน

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงภูริชญา รังสิภาพรกุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๗๒
นางสาวรัตติยากร สุวรรณทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงชญากาณฑ์ เฮงสุวรรณ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงวริศราภรณ์ เครือฟก

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงหิรัณยา จันทรังษี

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๗๖
นางสาวณัฐธิญา สุขเอม

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๗๗
นางสาวชุติมา โคตะมูล

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๗๘
นางสาวอวัลดา จันทะเสน

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงจิรภัทร์ กอแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงโสรยา คำวงษา

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๘๑
นางสาวทองตระการ กายะชาติ

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๘๒
นางสาวสุพิชชา สินธุสนธิชาติ

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๘๓
นายวงศธร อึงธีรกุล

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๘๔
นางสาวนุชนาฏ ม่วงทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๘๕
นางสาวสุภัค อุดมสารี

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๘๖
นางสาวกรรภิรมย์ กิตติวัฒนากูล

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๘๗
นางสาวสุดารัตน์ ขวัญเมือง

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๘๘
นายกิตติพงษ์ หมันเขตกิจ

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๘๙
นายนภดล เพิมพูล

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๙๐
นางสาวธนัตดา หอมสุด

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๙๑
นางสาวพัชรีวรรณ เสือเนียม

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๙๒
นางสาววรัญญา แสงเมล์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๙๓
นางสาวศศิประภา คำนวนมิตร

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๙๔
นางสาวสุนิสา ศิริพรม

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๙๕
นายสุทิวัส โพธิบัลลังก์

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๙๖
นางสาวมัสมา ศุภะรัชฏเดช

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๙๗
นางสาวฐิติมา สร้อยพลาย

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๙๘
นางสาวบุษราภรณ์ บุญญะตา

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๖๐/๐๑๙๙
นางสาวจรรยารฐา ด้วงปล้อง

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖ / ๕๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงกรวรรณ พลเก่ง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ไชยราช

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงวีรยา บุตรม้วย

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงอัชราภา บุญเลิศ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงสุนิตา เกษทองมา

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายจารุภัทร จันทะบัตร

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายพชรกฤษณ์ กฤษณพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงดวงพร บุญยืด

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงกุลทิพย์ พรมภักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงธิญดา คำฉิม

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงฐิติพร อำเจ๊ก

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ เงินเมือง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายวิริยะบัณฑิต พานิชนอก

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงโสภิดา อินฉำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงนันณภัทร แก่นแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงจุฑาทัศน์ กันเสือ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงนิมอนงค์

่

ดาบลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงนัฐฐินี พรายอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงปยะรัชกร เหลารอด

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงภูริชญา ม่วงราช

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายจีรวัฒน์ พิมพ์สวรรค์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายคริสโตเฟอร์ ชเรอเคอร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายกรณ์ดนัย พันธ์มิตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงกันยา เทียนแจ่ม

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงนาตาลี โรล

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงนภัสสร รุ่งระจิตต์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงนลินทิพย์ คล้ายทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ วรรณทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายธีรภัทร มันวิง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายพัฒน์ชัย เดชเดชะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายชญานนท์ พิมพา

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงสร้อยสุดา แคนจันทึก

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงธนภรณ์ จำนงจิตร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ กุลวิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงณัฐนรี แก้วอ่อน

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗ / ๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงพรชิตา แสงสว่าง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงชลธิชา ปงสุนันท์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงนัตติกาล สุขกลิน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงวีราวรรณ บุญรอด

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายวัชรพงษ์ อินทร์ประสิทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายคชา ผาบวงศ์สาย

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายปกรณ์ เอียมสะอาด

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายอัมรินทร์ บุญชู

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายชโยดม แปนจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายสกนธ์ วจีสัจจะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายธนวิชญ์ สุวรรณอาสน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ญายอด
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายทรงสิทธิ

์

นกดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายติณณภพ ศิริกุล

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายจุมพล วรรณจักร

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงชนัดดา ดีเพียร

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงจารุวรรณ จันหอม

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงปรินา วิยะมิสา

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงรักษิณา เอียมละออ

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงธัญรดา แท่นมุกข์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สงวนสุข

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงณภัทร โตเนียม

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ บุรีหลง

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงพิมพรรณ ขันทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงวันวิษา ผึงต้น

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงสุวรรณษา แรงการนา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงวรรณษา จิตร์พรต

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิง.ธนัชพร โอ้ทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงพิชชาพร เสียนขุนทด

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงธรรมรส โตกุล

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงอริศรา เรืองวงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายวีรภัทร นวลอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วสุวรรณ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายณัฐภูมิ มานะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายทักษิณ นิมพาณิชย์

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายไกรเพชร พรมสอน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายพิพัฒน์ ไพโรจน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายจตุพร คุยบุตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายณัฐพล บังคมธรรม

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายอนรรฆ กองแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงสุวภัทร เจริญศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงสุธาศินี ลีสิงห์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๗๗
นางสาวปนสุดา สมเพชร

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงแสงมณี บุญน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงรวงข้าว นพคุณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงดวงกมล ปญญา

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงบัวชมพู จันทร์มัน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายธีรนัย ศรีบัวคำ

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายธนภูมิ มณีแสง

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงชนากาญจน์ บุญเดช

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๘๕ เด็กหญิงวรัญญาภรณ์
มาดสิงห์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายศุภกร ใจผ่อง

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายธรรมรัตน์ ฉัตรชัยรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงปยนุช จึงเจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงปวีณา ผลทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงภัณฑิรา คันทะคง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงเกศรา สามารถ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงวทัญุตา ไชยเลิศ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงกัณฐิกา ปรีชาพรกุล

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงสุกัญญา ศิลารัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงชนิสรา บัวสำลี

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงดนิตา พัทนีสุภนิช

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๙๗
นางสาวอริษา สีปจฉิม

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๙๘
นางสาวลักษมน รัตถา

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๒๙๙
นายวิศวกร เนียนไธสง

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๐๐
นางสาวกาญจณา อำเกตุ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๐๑
นางสาวทัศนีย์ วจีสัจจะ

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๐๒
นายณัฐวุฒิ น้อยใหม่

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๐๓
นายสุเชาว์ โพธิแตง

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๐๔
นางสาวชนาภา ขำมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๓๐๕
นางสาวจิราวรรณ ฟองคำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๐๖
นางสาวธนัยพร สุราภา

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๐๗
นายสหโชค ถมอินทร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๐๘
นายจารุกิตติ

์

กองตาพันธุ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๐๙
นายชัยชนะ แสนสม

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๑๐
นายชาญชล วงษ์ต๊ะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๑๑
นายชลวัฒน์ บ่อทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๑๒
นายกิตติศักดิ

์

อบปรุง
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๑๓
นายสหรัฐ บุญยืด

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๑๔
นางสาวณัฐธิดาพร จีนอินทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๑๕
นางสาวนัทฐิกานต์ ยอดสุทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๑๖
นางสาวปุณยาพร มิงโมรา

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๑๗
นางสาวชลิตา เกษมสุข

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๑๘
นางสาวอริษา บุญประเสริฐ

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๑๙
นางสาวนฤมล อำนาจ

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๒๐
นายธนกร อุทัยเรือง

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๒๑
นางสาวอภิชญา อิมเงิน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๒๒
นางสาวศิริญาพร แก้วบัวดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๒๓
นางสาววราพร นามปสสา

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๒๔
นางสาวเบญจมาศ สุภาณิชย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๒๕
นางสาวปณิดา พวงนิลน้อย

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๒๖
นายไตรภพ จันทรภูมิ

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๒๗
นายอดิศร ตังฉิน

้ ่

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๒๘
นางสาวพลอยไพริน พุทธาพร

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๒๙
นางสาวนภัสวรรณ โตยิง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๓๐
นางสาวลลิตา เกษมสุข

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๓๑
นางสาวณัฐชญา นามัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๓๒
นางสาวเพียงตะวัน พันธ์สมบูรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๓๓
นางสาวกชกร เซ็นน้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๓๔
นางสาวอนิศรา สวัสดิสุข

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายกวิน ชุ่มเย็น

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
วัดท่าตะคร้อเขาทอง

 

กพ ๓๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายจิรพงษ์ มานัดตรง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
วัดท่าตะคร้อเขาทอง

 

กพ ๓๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายพิชิตพงษ์ แห่วขัด

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
วัดท่าตะคร้อเขาทอง

 

กพ ๓๖๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายวัชรพงษ์ เข็มกลัด

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
วัดท่าตะคร้อเขาทอง

 

กพ ๓๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงภัทรวดี เงินกลม

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
วัดท่าตะคร้อเขาทอง

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงกรกนก โฉมนาค

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
วัดท่าตะคร้อเขาทอง

 

กพ ๓๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงสุวภัทร วงษ์สาหร่าย

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
วัดท่าตะคร้อเขาทอง

 

กพ ๓๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงกนกวรรณ เกิดพันธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
วัดท่าตะคร้อเขาทอง

 

กพ ๓๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงสุพรรณวดี มากบุญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
วัดท่าตะคร้อเขาทอง

 

กพ ๓๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายทศพร สอนสี

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ
วัดท่าตะคร้อเขาทอง

 

กพ ๓๖๖๐/๐๓๔๕
นางสาวนวพร ศรีทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๔๖
นายพีรพล อินทร์แพร

๒๗/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๔๗
นางสาวอรัญญา กันทวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๔๘
นางสาวดาราวดี สาอำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๔๙
นางสาวกชนิภา เอียมอำ

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๕๐
นางสาวณิชาภัทร อินน้อย

๑๓/๐๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๕๑
นางสาวธันชนก สัมมาสาโก

๐๔/๐๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๕๒
นางสาวปาลิตา แอลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๕๓
นางสาวมณฑา รัตนสุขสิน

๒๑/๑๐/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๕๔
นางสาวมัจฉา พิมจันทรา

๓๐/๐๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๕๕
นางสาวนพวรรณ สายแวว

๒๖/๐๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๕๖
นางสาวปนัดดา เขียววังทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๕๗
นางสาวสุภาวดี ภู่กันแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๕๘
นางสาวเมฑินี ธรรมโน

๐๕/๐๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๕๙
นางสาวศศิภา สุดจ่าชารี

๒๒/๐๖/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๖๐
นางสาวโสพิศ ศิริโสภา

๐๒/๐๗/๒๕๔๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๖๑
นางสาวพลอยไพลิน สมวงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๖๒
นางสาวมาลัยทอง กาปา

๐๒/๐๘/๒๕๔๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๖๓
นางสาวพิณนภา เพียรธัญญกรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๖๔
นางสาวธนพร เลิศจริยา

๑๐/๐๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๖๕
นางสาวศิริลักษณ์ จันทะรังสี

๑๖/๐๘/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๖๖
นางสาวนัฐพร พลับเกลียง

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงสมฤดี ยมนา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก วัดศรีมณีไพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงวนิดา หมืนไธสง

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก วัดศรีมณีไพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงศิริพร กุลนารี

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก วัดศรีมณีไพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงสุกัญญา ใจอยู่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก วัดศรีมณีไพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงชิดชนก บรรดาศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก วัดศรีมณีไพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายกิตติกานต์ แต่งเสียน

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายชินกร ด้วงรักษา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายธวัชชัย แย้มโกสุม

๒๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงวันนิสา ใจสืบ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงณัฐพร ขำเกิด

๐๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงชลธิชา กลินเกษร

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงนำผึง

้

บัวเย็น
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๗๙
นางสาวนิติญา หมืนไกร

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๘๐
นางสาวเนตรชนก เกิดโต

๒๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๘๑
นางสาวปาริฉัตร มีบุตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๘๒
นางสาวภัสสร ทับคำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๘๓
นางสาวสุพัชญ์ เพียรรัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๘๔
นางสาวอลิตา จิตสง่า

๐๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงอัจฉรา ฝนตะคุ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๘๖
นายตุลยวัต บุญศรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๘๗
นางสาวจุฑามาศ คำทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงพรพรรณา สัตยาคูณ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๘๙
นายบุญญฤทธิ

์

บุญยึด

๑๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๙๐
นางสาวอริสษา อินโท

๒๕/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๙๑
นายบริพัฒน์ จันทศร

๒๑/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๙๒
นางสาวศิริลักษณ์ ทองอ่อน

๑๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๙๓
นางสาวอรอนงค์ เกษสาคร

๑๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๙๔
นายยงยุทธ์ เอียมวิลัย

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๙๕
นางสาวหนึงฤทัย

่

จึงเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๙๖
นางสาวจิราพร แย้มโกสุม

๒๒/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๙๗
นางสาวรวงข้าว ทองด้วง

๐๖/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๙๘
นางสาวฐิติรัตน์ แซ่กอ

๐๘/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๓๙๙
นางสาวมนฑริตา ก้อนทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงณิชกมล เนตรอินทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
วัดโพธิทะเล

์

 

กพ ๓๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุตรพรม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงกัญจนพร ทองเกตุ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงมัลลิกา ขุนภักนา

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงนริศรา กลินจันทร์

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วัดวังเพชร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงภัทริดา ระห้อย

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วัดวังเพชร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายจำนงค์ รอดกสิกรรม

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงชไมพร มณีเขียว

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายณัฐภัทร มีบุญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายศิริโชค อุทเบ็ญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ จันทร์เล็ก

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๑๑
นายศักดิชัย

์

สุดไทย

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงกมลรัตน์ สัจจพจน์นิพนธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงศิริภัสสร อุ่นคำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงนงนภัส กันภูมิ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายวิชยะ สมเพียร

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง วัดสันติสุข  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายธนวัตร วาระจิตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง วัดสันติสุข  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายพิษณุ ขาวจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง วัดสันติสุข  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ทาคำ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายภานุพงค์ โพธารมภ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ยะวงค์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายธนโชติ ไชยคำมิง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายปยวัฒน์ จำนวน

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายธนโชติ ศรีสุพัฒนะกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายอนัณฏยา เตชะชัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ถมทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายวีรศักดิ

์

จิวเดช
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายภูพิชิตชัยต์ มีสัตย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงชัญญานุช จันทวงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงปานิสา เอือเฟอ

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงศศิกานต์ วันดอนแดง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงนฤมล สิทธิสงคราม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงสุพัตรา รุ่งเรือง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงราตรี สินโสภา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงรัษฏากร วงษ์คำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายนภดล บุญฤทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายอนุพงษ์ อู่อรุณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายอาทิตย์ บินบล

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายธนากร ใจกลำ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงพัชรี บุญเกิด

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายอัครินทร์ แสงสุวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายนราธิป ทองงาม

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายอภิเชษร์ ก๊กตระกูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงกันยา สู่สุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ภุชงค์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงเกศกนก คำสุนทร

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายณัฐวีร์ เมนกูล

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญส่ง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๔๘
นางสาวยุพิน ภักดีวุธ

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงอภิชาญา โปทา

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงอารียา อุปคุฑ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงปริสา เมทา

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงอริสรา ปนโพธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงกรรณิกา เอียมสะอาด

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงศิริวรรณ ดุษดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงอารียา หันถา

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงค์ภัทรนันท์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงศศิสุภางค์ บุญสรรค์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงณัฐริกา เนินพลับ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์นวล

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงกรกช หมืนหาญ

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายอัมรินทร์ มหา

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงศรัญญา อินทศร

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงสุทธิดา ทองดีพุทธ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงจำป ถูวัตถี

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงช่อเพชร ราชวงค์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงรุ่งเรือง เงินทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงวรนุช สีลวิสุทธิ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงสายฝน สุขจันทร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงอมินตรา ผ่านจังหาร

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายจารุทัศน์ บัวจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายณัฐพงษ์ มูลชีวะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายพิทักษ์พงษ์ เวียงสิมมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงจันทกานต์ อินทรศร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงฉายสิริ คำดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงชลธิชา ปงแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงธารทิพย์ สุ่มอุดม

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงนันติยากร สืบสาร

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงปนัดดา เบ้าชนะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงปานตะวัน จำปานิล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงนพมณี สุขพร้อม

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงวัชรี ขนุนทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงวิมลณัฐ รอบครบุรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงอารยา ทองโคกกรวด

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายพงศธร วรรณศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงรัติกาล แพสา

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายนพดล อุทัยช่วง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

สังข์ปา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงพรวลัย ชาริดา

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงอาภัสรา หันประดิษฐ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงอารยา พูลเพิม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงยุพิน สางาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๙๒
นายสหรัฐ แก้วสำโรง

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๙๓
นายจิณวัตร จักรเข็ม

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๙๔
นายทัศนัย ถึงสุข

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๙๕
นายธนพล จันทร์สุข

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๙๖
นางสาวมาริสา เบียงไทยสงค์

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๙๗
นางสาวพนัชกร พูลเพิม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๙๘
นางสาวพิกุลทอง จันดา

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงพรสวรรค์ เสาะสมบูรณ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงชลธิชา จิตรตรง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๐๑
นางสาวสุรีย์พร ดาราน้อย

๒๕/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๐๒
นางณีญรัตน์ สุขสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๐๓
นางสาวธันยพร นุ่มเกลียง

้

๐๗/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๐๔
นางนารี ชุ่มเย็น

๒๒/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๐๕
นางสำเภา เพ็งดา

๒๗/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๐๖
นางสาวณัฐธิรา ชูชวด

๑๓/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๐๗
นายวีระศักดิ

์

อุ่นเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๐๘
นางสาวสุจิตรา ปนมณี

๐๕/๐๖/๒๕๓๐
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๐๙
นางสาวจุฑารัตน์ โตพุ่ม

๑๗/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๑๐
นางสาววารินทร์ โคสอน

๒๙/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๑๑
นางสาวพิไลวรรณ ทองหล่อ

๑๐/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๑๒
นางกรรณิการ์ คุณุ

๐๙/๐๗/๒๔๙๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๑๓
นางสาวเจษฏาภรณ์ พรมมา

๑๖/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๑๔
นางสาวเสาวนีย์ ชัยนอก

๒๐/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๕๑๕
นางสาวปวีณา เพียรกสิกรรณ์

๐๗/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๑๖
นางสาวกนกพร คงเพชรศักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๑๗
นายวนัส ก๊กตระกูล

๐๕/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๑๘
นางสาวปญญา พลอาจ

๒๘/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๑๙
นายจีรศักดิ

์

อินต๊ะยศ

๑๙/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๒๐
นางสาวเจนจิรา แก้วมณี

๑๘/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๒๑
นางสาวศรัญญา วรสีนา

๒๗/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๒๒
นางสาวมานิตา ปลืมอารีย์

้

๑๗/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๒๓
นายสุเมธี เขือนแก้ว

่

๒๐/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๒๔
นางสาวกาญจนา จันทโรภาส

๐๔/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๒๕
นางสาวปรียาภรณ์ นิลนิยม

๐๑/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๒๖
นางสาวสุภาพร สืบสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๒๗
นางสาวสุทธิดา ช่อผูก

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงจิรนันท์ วงศ์เกษตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายฤธี อ่อนพรม

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายวสันต์ อินทรเสน

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายสิทธิพงธิ

์

สมบูรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงสุกัญญา บุญสุด

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงฑิดารัตน์ ปูสุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงมิรันตรี ปสสา

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงทิพย์ญาดา ปสสา

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายอรุณ ดิษกร

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงสุนันทา บุญยงค์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงอรุณี นิยมกาล

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายฉัฐวัสส์ ต๊ะนางอย

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงพลอยชมพู ประดิษฐนอก

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงนันทิดา หงษ์จุ้ย

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายสืบศักดิ

์

ร่มพยอม
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงสโรชา ใจหมัน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงณัฐมน กระต่ายทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยชนะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายชนกนันท์ บุญมี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงสุภัทตรา กันจะนา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงนภาพร แสนพรม

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงนันทิฌา ต้นน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทิพย์ชาญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายธนากร ชูมี

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงณฐิตา คำแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายอลงกรณ์ สัณฐาน

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ยะสะละ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงวิสุดา สีสา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงคีตภัทร หวลจิตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงณัฏฐณีชา ปลืมอารีย์

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายภูมินทร์ มุขทรัพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงวรรณวิสา แย้มยิม

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงศศิธร พิรอดรัตน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายต่อเนตร พิมพ์หน่วย

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายธีระพงษ์ มีสัตย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายธัชนนท์ อย่างมธุรส

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงศิริลักษ์ พรมจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายอนุศักดิ

์

อาจหาญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงจุฑามาศ เวียงไชย

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงชญาดา อุ่นนุช

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงเกตน์สิรี สกุลวา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงเสาวนีย์ แปนขอม

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายศริศักดิ

์

คำคม
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงนิดา เชียวชาญ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงศรสวรรค์ จันทร์แก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายศุภกร สมคำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ ภาคกินนร

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงพัชรี เชือกุดรู

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายจิรายุส เผือกพุ่ม

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงจิระพัฒน์ กองนคร

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายอานนท์ นุ่มน่วม

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายวรัญู ศรีเชียงสา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

ภูรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายประเสริฐ ฟกมี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายมนัสวี ยังยืน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงนพวรรณ วิจารณ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงวริศรา มันคง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีสุวพันธุ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายกิตตินันท์ สระทองอ่อน

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายจักรภัทร บัวปอม

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายประวุฒิ รอดอนุ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายสุทัศน์ ประเทือง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายอิทธิชัย คำเบิก

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงกัลยาณี บุษบก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายธนา สาดพร

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายนนทกาล หล้าหลัง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายสวภัทร รักสิน

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงประภาพร คมสัน

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงไพลิน ธรรมสอน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายสุรัตน์ กองแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงสายพลอย กงจักร

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงจีรภา ส่องแสง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายณัฐพงษ์ พุทธัง

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายณัฐพล สงพัด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายธนพล บัวพรม

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายธีรวุฒิ ขอนทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงนริสรา ถาวร

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงเพ็ญวดี เดชอุดม

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงศศิธร ทรัพย์อยู่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชูศรีวงศ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ ใจรืน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงอริสา บุญมาก

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงอัญชลี สีหานาม

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายศุภชัย นุชเจริญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงฉัตรพร คงทน

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงช่อฉัตร แสงมุกข์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงนำฝน อิมคำมาก

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงประภัสสร กระบังตน

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงพรปวีณ์ อ่อนทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงพัชราภา โพธิรอด

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงภัทราพร สอนสระเกตุ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มณีธรรม

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายโชคอนันต์ ไชยศิริ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายพัฒน์ธานิศ สิงห์ศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายพีรพล ศรศิลป

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงชลธิชา บุญเทียน

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงฐิติมา เรือนทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงนัชชา อุปมนต์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงปนัดดา สิงห์แรง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงพรรณี รัตนวงศ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงรัชนีกร สำพล

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงวาสนา รุจิแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงปยฉัตร กลินนวล

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายอโนชา ภู่คง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายอมรเทพ แสนซุ้ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงมลฤดี จันทร

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๓๔
นางสาวธนพร ผุยพอกสิน

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๓๕
นางสาวอรพรรณ สุวรรณรัมย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๓๖
นางสาวอาทิตยา ศรีแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๓๗
นายธนาวุฒิ สังข์ทรัพย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๓๘
นางสาวพิมพ์ประภา ชืนพยอม

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๓๙
นางสาวสมจิตร รักไทย

๒๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงพัณณิตา แท้เทียง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ประเสริฐดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๔๒
นางสาวสุดา พิพัฒน์จรัสแสง

๒๔/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายกรวีร์ ขวัญจิตร

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงปวีณา สิทธิดา

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงปารีรัตน์ อ่อนหนู

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายพงศ์ภัค สาอุตม์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายกิตติธนา

์

มานัส
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายรุ้งลาวัน สีละคร

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงพิมทิชา โพธิสาธิ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงกัญญา พิมพ์ประเสริฐ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงเกสร อิมอยู่

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายณัฐดนัย พันธุวงค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายเขมทัต ม่านทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายรัตน์พล นำไทย

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายภัทรพงษ์ พรประสาทสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายอนันต์ เสาร์ดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงอัมรินทร์ พรมเรือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงสุนิสา เมลกุล

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายศุทธวิทย์ คุ้มสุวรรณ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงทรายแก้ว กระจ่างแจ้ง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อาจกล้า

๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงจริยา สมสา

๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงกิตติญาพร รัสสะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงอุไรวรรณ มณีเขียว

๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ภาวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายศุภชัย สาธุการ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายจิรายุ ดากำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายจิรายุ พึงตา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงพัชริดา มีชัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงเกวลิน รีเรียบ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงสุรัสวดี พันธ์ยิม

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงศุจิดา ชูสัมฤทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายรติพงษ์ สืบมี

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายศุภลักษณ์ นาคสังข์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญเจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงนันธกานต์ สัตตะนาโค

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงเสาวรส เรืองอนัต์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายกิตติพล ศรีภุมมา

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๘๐
นายพลลือชัย นาคคุ้ม

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายชวาลวิช เพชรรัตน์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงพิยดา เกตุกลมเกลา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงอนิสา จันทร์ศิริ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงศิรินภา คีรีทศ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ดีบาง

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงสุพัชชา ชมสน

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงอังข์คณา สมพงค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายสุภกิตย์ กล่อมยัง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงพิศชาพร โตหุ่น

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐ / ๕๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงสุนันดา พูลคุ้ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๙๑
นายธีรเดช แสนคำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงเอืองผึง

้ ้

ดารา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๙๓
นายสมนึก อ้ายง้าว

๐๖/๐๓/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๙๔
นายปรัชญา แก่งศิริ

๒๖/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๙๕
นายพิชิต เอมศิริ

๑๑/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๙๖
นางสาวสุธาริณี เตปา

๑๒/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๙๗
นางสาวสุภารัตน์  ช่วงบัญญัติ

๒๓/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๙๘
นางสาวอัญชลี  คงเมือง

๒๘/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๖๙๙
นายอาทิตย์ 

อภิวัฒน์ปุญญบาล ๐๗/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๐๐
นางอารีวรรณ เครือกิจ

๓๐/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๐๑
นายกิตติพศ พุ่มเรือง

๒๕/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๐๒
นายประยงค์ เครือกิจ

๐๓/๐๖/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๐๓
นายภุชงค์ เอียวศิริ

๋

๑๑/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๐๔
นายกฤษณะ สุริต

๑๔/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๐๕
นางปทมาวดี สุริต

๒๑/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๐๖
นางสาวรัชนีวรรณ เอือเฟอกลาง

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงนุชจิรา เงาชัยภูมิ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงอังศุมาลิน รัตนวิเชียร

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายจีรวัฒ วรรคแปน

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ล้อมเขตต์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงวาสนา เทพพรม

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงกาญจนา ศรีโมรา

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงณัฐนรี หมืนชำนาญ

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงอรณิชา สอนสุภาพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงทิพวรรณ เขียวสอาด

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงภานุมาศ เจตเกษกิจ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงณาขวัญ บุญมี

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงกมลวรรณ บุญเกตุ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงธิชาภรณ์ พฤกษ์หอม

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายภราดร โสภา

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๒๑
นางสาวเปรมทิพย์ เผือกพันธ์

๐๒/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายนวพล แก้วปาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงชุติมณฑน์ อาจเอียม

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายเขมทัต เพียรธัญกิจ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ วัดโค้งไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายปกรณ์ เคนวันดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงสมพร สนิทแสง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๒๗
นายสุชาติ จันทร์บ้านโต้น

๑๒/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา วัดด่านกรวด  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงจันทกานต์ มันเด็ดวิทย์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา วัดด่านกรวด  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๒๙
นางสาวอาจรีย์ เทพรักษ์

๐๔/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ วัดทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๓๐
นางสาวพัชนรินทร์ มีขวัญรัก

๒๗/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ วัดทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๓๑
นางสาวกนกกานต์ อยู่สุข

๑๔/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม วัดทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๓๒
นายวศิน อินทกาสุน

๒๕/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหัวรัง วัดสิทธิวราราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๓๓
นางชลธิชา สุขเกษม

๒๓/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน วัดหนองชะแอน  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงธันยพร แย้มแตง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน วัดหนองชะแอน  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๓๕
นางกัญญารัตน์ ดีขุนทด

๑๘/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา วัดเทพเนรมิตร  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๓๖
นางสาวนภาลัย เข้มขัน

๐๓/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา วัดเทพเนรมิตร  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๓๗
นายนรเชษฐ รักษ์ไพรสาณฑ์

๐๗/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านพัดโบก วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๓๘
นางสาวอมรรัตน์ มันศักดิ

่ ์

๐๑/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านพัดโบก วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๓๙
นายธีระพงศ์ พานทอง

๐๓/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านพัดโบก วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๔๐
นางสาวจุรีรัตน์ ขัตติโย

๓๑/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายวรเมธ เชือรอด

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายภานุมาศ เอียมเวช

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายฐปนยศ ใจฉำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายอภิชาต สอาดเมือง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายณภัทร วังโสภา

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงชลธิชา บุญงาม

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงอรณิชา อินทร์ศร

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงสุนิสา เรืองศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงศิวปรียา พิงสระน้อย

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงอรปรียา พรหมจรรยา

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงเขมจิรา กลินขจร

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงศศิกรานต์ ทวีสุข

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงเอวิตรา พ่วงชมภู

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายธนพล เนืองศาลา

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายอรรถพร ไผสระน้อย

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายเจษฎาโรจน์ คอมนัน

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายธนกฤต เนียมงาม

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายพัชรพล ปางแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายอาทิตย์ โนนพิเศษ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงกนกวรรณ หนูอ้น

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงกาญตะวัน เชือรอด

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงจิตรลดา อัศวภูมิ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงฐิติวรรณ์ สุขจิตร

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงนพรัตน์ จิตรสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงนำทิพย์ สิงห์เถือน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงปยธิดา จันอุทะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงลิษา ชาสำโรง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงวณิศรา งาหัตถี

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงอรพิมล บุญแสงทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๗๐
นางสาวจุฑามาศ ศรีสร้อย

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๗๑
นางสาวณัฐสุดา เปยมหยวก

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๗๒
นางสาวณิชารีย์ พิลึก

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงวิจิตรา ยศพรมราช

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๗๔
นางสาวแวววรรณ์ แก้วแท้

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๗๕
นายสหฤทธิ

์

หลำใจซือ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๗๖
นายสหัสวรรษ พลศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๗๗
นางสาวนิศารัตน์ วงค์คำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๗๘
นางสาวพิยดา ศรีเวียง

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๗๙
นางสาวสุดารัตน์ จันทร์โฉม

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๘๐
นางสาวสุพรรษา เกษกำจร

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๘๑
นางสาวภัทราภรณ์ ทองจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๘๒
นายวรุตม์ จูงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๘๓
นางสาวจีรวรรณ์ กุลฉิม

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๘๔
นางสาวนภาพร พงษ์ดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๘๕
นายภาณุพงค์ มาลาลำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๘๖
นางสาวศิรินทรา บางเหลือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๘๗
นางสาวญาณพัฒน์ ไชยรัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๘๘
นางสาวณัฐวิภา อาสมาร

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๘๙
นางสาวอภิญญา บุรานันท์

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายจิรายุส กุลีพันธ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส่องตาแล วัดส่องตาแล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายสุริยา หุ่นสุวรรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส่องตาแล วัดส่องตาแล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงรัตมณี นิทาน

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส่องตาแล วัดส่องตาแล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงณัฎฐ์นรี แพอยู่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส่องตาแล วัดส่องตาแล  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๙๔
นายสุชาติ มงคลไทร

๑๘/๐๖/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง วัดใหม่หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๗๙๕
นายพิชิต แช่มชืน

่

๒๓/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง วัดใหม่หนองยาง  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงอินทิรา แจ่มเสียง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงลาด วัดจันทาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายจิรภัทร น้อยมาลัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงลาด วัดจันทาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงณัฐนารี ตรุษลักษณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) วัดจันทาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงกานติมา ชูศักดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) วัดจันทาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงอาทิตยา บุญสุทัต

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) วัดจันทาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ แตงอ่อน

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) วัดจันทาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงธัญสมร กลินนิมนวล

่ ่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายณฐกร ขันจอก

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงธมลวรรณ พุ่มพุก

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ประพิมพ์พันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงกนกพร ดาวงษ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายศุภหิรัณย์ สาระมูล

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงอนามิกา สุริวงค์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงกุลยา ทองแพ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายอภิชาต มัทยา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายพุฒิพงษ์ สุพล

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงฉัตรกมล อินทสิทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงลลิตา บุตรศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงรัชนีกร สุขหวี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงขวัญฤดี ชืนจิตร

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงพิมพ์วิภา สาสะนะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที 27)

่

วัดถนนงาม  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายสุรพัศ นามนาค

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายจีรพงษ์ บุญยะกร

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายสุทธิพงศ์ แจ่มแจ้ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายขุนคลัง พันชารี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายสมรักษ์ ศรีกุมมา

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายธนัช มันใจ

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงเอมมิกา เขียวหวาน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงลีลาวดี แก้วมณี

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายสืบศักดิ

์

อาจเอือ

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงนัชชา พินิจ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงโชษิดา โปรดสูงเนิน

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงอธิชา มีแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดคฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงพีระดา เมืองเหนือ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดคฤหบดีสงฆ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงวรรณพร เหนียวกุศล

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดคฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงกัลยากร ตาทิพย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

วัดคลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จาดดำ

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

วัดคลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงณัฐฏิมา วรรณวิจิตร

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงอุทัย วัดท่าคร้อ  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงโชษิตา วงษ์กัณหา

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงอุทัย วัดท่าคร้อ  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงมนัสวี พวงพุ่ม

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงอุทัย วัดท่าคร้อ  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงศศิวิมล สีดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงอุทัย วัดท่าคร้อ  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงจุฑามาศ เกลียววงษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงอุทัย วัดท่าคร้อ  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงพัทริน อินนาค

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงอุทัย วัดท่าคร้อ  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายสิราวุฒิ ทรัพย์โสม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองแขยง วัดศรีสังฆธาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายกีรติย์ บูรณพล

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก วัดใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๔๑
นางสาวจำรอง อิมรอด

่

๐๔/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านสามแยก วัดใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงกานดา บุดิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง วัดสันติวนาราม  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายชาคริต สุ่มประดิษฐ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๖๐/๐๘๔๔
นางสาวสุทธิราภรณ์ ทับทิมเกิด

๐๑/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๔๕
นางสาวเพลินทิพย์ เสียงเย็น

๐๘/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๔๖
นางสาวนิลนารา เปงกันทา

๒๗/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายธีระวัฒน์ แซ่พ่าน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายวรเทพ กึมขุนทด

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๔๙
นายสงกรานต์ ธรรมเส็น

๑๖/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงฐิติพร มีแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายรัฐนันท์ สมหอม

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๕๒
นายยงยุทธ์ แสงแสน

๑๖/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๕๓
นายทัศนพงษ์ ไพฑูรย์

๒๗/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๕๔
นายไพโรจน์ หาระโคตร

๑๙/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๕๕
นางสาวสุพรรณา พึงรูป

่

๑๒/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงชลธิชา ใจฉำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีนิล

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

วัดสักงาม  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายพงษ์กร วงค์พิชัย

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วัดคลองนำไหลกลาง

 

กพ ๓๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงปวีณ์ลดา โพธิไพร

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงดวงกมล ฟกทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดท่าช้าง  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงจันรญา กาวิล

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายภควัต ชากลม

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายรพีพัฒน์ พันธุรัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายณัฐภูมิ สุขจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๕ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงวันทิตย์พา อินทิราช

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายกิตติพศ ปาระมีศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายภูวนาท บูรณะกิติ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายกิตติภูมิ ปดถามา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายพีระพล เมียมขุนทด

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายธนากร สำลีอ่อน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายธนาวุทธ เขียวตุ้ย

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายอนุชา กอสัมพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงรัตติกาล แสงจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงรุณทิกา รุ่งวงค์สวรรค์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงนำฝน จันทร์แก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายภูวดล โยนสิงห์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายศิวกร แซ่จ๋าว

๒๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายสหพล แก้วแพง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงกวินทรา โชติรดาภาณ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงขวัญข้าว วรเบญจกุล

๒๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงชลธร ศรีโสม

๓๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงชุติมณฑน์ แซ่กือ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงประณยา เสพรัมย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงปรารถนา หอมเชย

๐๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงปวีณา กอสัมพันธ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา อรัญคีรีไพร

๑๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงแพรวา รัตนพิพัฒน์บดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงภัณทิรา อ่างทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงภัทรภร หมันเหมาะ

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงภัสดาวัลย์ ดีมิตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา คำจันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงวรกาญจน์ โตประพันธ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงสมพิศ สมหวัง

๐๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงอนุสรา ดาวเล็ก

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายชินวัตร อถมพรมราช

๐๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายณัฐพล แก่นไม้หอม

๑๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายธีรภัทร บรรหาญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายพิพัฒน์ ตาสุวรรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายภัคพล กอสัมพันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๖ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายภัทรพงษ์ จันทร์เชือ

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายวรพล เจริญรัตนสิน

๐๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายวิภพ อรัญคีรีไพร

๐๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์ปญญา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงขวัญฤทัย ชัยเดช

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงจันจิรา ธารศิลาคีรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงชุติมา วนาคีรีวรรณ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงทักษพร ชาตรีวัชระ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงบุษญา สว่างประจิม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงพยอม เทียบเทียม

๐๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงเมฐิณี พากลอ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงรุ้งทิพย์ จันทคุณ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงวรรณนิษา คุ้มครอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงวรรณวิไล ฤทธิทอง

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงวีรยา แซ่โซ้ง

๐๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงอาริสา เพ็งคุ้ม

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงอินธิรา เมยคุณ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายกมลวิทย์ กอสัมพันธ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายชัชวาล สุขรวย

๒๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายณัฐดนัย อินตะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายธิติ สว่างถาวรกุล

๑๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายธีรพัฒน์ ทานะมัย

๐๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายพีรพงษ์ ศิริวรปรีชา

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายปภังกร หาสะนนท์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายวรัญู อ่วมจุก

๓๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงโชติกา แปนสุกใส

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงโชษิกา คชรินทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงดารัตน์นี มโนมัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงนฤมล ทันคีรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงประภาวดี แซ่ม้า

๒๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงวรกานต์ การะอุ่น

๑๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายสราวุฒิ ธูปขุนทด

๐๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายสาโรจน์ เนินพลับ

๑๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงจิตตา สายคำตา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายศักดิชาย

์

ยอดคีรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๗ / ๕๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๙๓๕
นางสาววรปรีย์ แซ่ย่าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๓๖
นางสาววรรณรดา บริรักษ์เดชา

๐๙/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๓๗
นางสาวอนิสา เกรินสระน้อย

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๓๘
นายวรเชษฐ์ ผนึกทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๓๙
นางสาวกานดา บุญขุนทด

๒๓/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๔๐
นางสาวจันทร์ทิพย์ หัวบือ

๒๕/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๔๑
นางสาวกุสุมา สิทธิสงคราม

๑๗/๑๑/๒๕๒๙
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๔๒
นางวาสนา ปนทอง

๒๒/๑๐/๒๕๑๘
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๔๓
นางจันทร์ฉาย สินธุบุญ

๐๘/๐๙/๒๕๐๘
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๔๔
นายจารึก อัตตะชีวะ

๒๗/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๔๕
นางสาวทิพย์วรรณ เวชกร

๑๙/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๔๖
นางวนิดา อัตตะชีวะ

๒๗/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๔๗
นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิน

่

๓๐/๑๐/๒๕๐๕
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๔๘
นางแสงจันทร์ เชือเขตกรรม

้

๒๗/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๔๙
นางใกล้รุ่ง พุ่มซ่อนกลิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงไพลิน นาสิงห์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายกฤษกร กลินหอม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงมโนราห์ ทำบุญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงปยาภรณ์ ซีมงคลรุ่งเรือง

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายชัยสิทธิ

์

กุมภกิจกสิกรรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงชาลิสา ชัยภูมิ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายอัครเดช ธรรมสุวรรณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายรัชภูมิ นกน้อย

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก วัดชุมนาก  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายสุรเดช คำฝน

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก วัดชุมนาก  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงปนัดดา ผาสุข

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก วัดชุมนาก  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงพิชชานันท์ กันยาบุญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๖๑ เด็กหญิงสุพรรณาลักษณ์

ศิริสำราญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายรพีภัทร นาคไธสง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงอรวรา คงคา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงพีรดา บุตราษ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกษตรทรัพย์สิน

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงวริษา ญาติไธสง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงนันทา พร้าวไธสง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงพรพรรณ สุขลักษณ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงพิจิตรา โตศรีพลับ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๘ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงจุฑามาศ จันดีสาร

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงฐิดาพร ผาจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงญาณิศา ทรายทองวัฒนา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายธนากร บุญเฉย

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงธนพร สุขสาตร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงศิวาพร เตชะนันท์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงอารยา ศรีตะวัน

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายพิสิทธิ

์

เสนอกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ น้อยประชา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายพีรพัทร พันระทา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายวัชรกรณ์ เขาทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายหาญชัย มีครไทย

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงวรรษมน นางาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงอรวี อ๊อคเลด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงนัยน์ภัค บุญมา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงสุภาภรณ์ แก้วอมร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายศดายุทธ หลวงฉิม

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงภูสุดา ฤทธิพงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงธัญวรัตน์ มาละออง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงธนารีย์ วงค์สว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงจันทกานต์ โพธิเปยม

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายจักรภัทร แก้วตันดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงสลินรา ชากลาง

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายสิทธิพร คำภิรานนท์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายธนโชติ เครือญาติ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงเนตรชนก ช่วงบุตรดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงบุญญาพร สาททอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายธนากร จันทร์ปา

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงธารีรัตน์ น้อยวัด

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงวนิดา ปอมม่วง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงตติยา พิกุลทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๐๑
นายพายุ ตาไธสงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายรัชชานนท์ การถาง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายวัทธิกร ศรีอนงค์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายอภิชาต ศรีเชียงหา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๙ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายพิพักษ์ ทิศรักษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายวรุตน์ จันทร์วิมล

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายกฤษฎา กิงไทยสงค์

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายภัคพงศ์ แก้วสุวรรณ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายเมธา นามสง่า

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายวายุ ทองต้นวงศ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายภานุพงศ์ มติยาภักดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงสมิตา วินจีน

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ น่วมเกิด

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงสิริภาพร หลอดทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ แสนใจ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงนภัสวรรณ คำไชยวัง

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงศุภณัฐ จอมคำสิงห์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงสุวิมล นาคเมือง

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงณัฐมน ทิพมะณี

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงพิมพรรณ ศรีคำทา

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงธนภรณ์ เรืองเอียม

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงมัณฑนา รักษาพันธ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๒๓ เด็กหญิงกนกวรรณรัตน์
หายทุกข์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ ธวัชชัยเจริญยิง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงคริษฐา ทองสามัญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงกนกภรณ์ เรียนไธสง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงพนิดา บุญสิง

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงสุวรรณา แสนใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงเบญจมาพร ทองปลอน

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงปยะวรรณ วงศ์จันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงชนิสรา ลอยหา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายศรีรัตน์ ใจมัน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
วัดหนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร โตอิม

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
วัดหนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงนิภาภัทร อ่วมสิงห์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
วัดหนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงพิมพ์วิภา คนใหญ่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
วัดหนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงอภิชญา ชูจิว

๋

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
วัดหนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายนราวิชญ์ จันนาค

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
วัดหนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงภัทรธิดา ฤาชา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล
วัดหนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงเพชราวรรณ นึกรักษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
วัดหนองเอือมสามัคคี

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๐ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๐๔๐
นายคชา ชูจอหอ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงขวัญจิรา ขยันกสิกร

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงกรกนก ชุมพร

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๔๓
นายสันติสุข บุตรสำราญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงกัญญาพร แสนสุข

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงธัญพิชชา สิงห์ผาสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงนันทิพร สีตามุย

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงนันท์นภัส เรือนเงิน

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงปยะมาศ คำลือชา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงพรรณธิวา แซงตาบุตร

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงพัชรพร ใจกล้า

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงสุพรรษา เหลืองแดง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อ่อนศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๕๓
นางสาวศิริรัตน์ อ่อนขำ

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อาปอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงแสงดาว ขันโพธิน้อย

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๕๖
นางสาวพัสวี ขุนทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๕๗
นายคมสัน ดาทา

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๕๘
นายวีรเทพ จันสิริ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๕๙
นางสาวสุกัญญา ปกิลาเค

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายณัฐภัทร คงเถือน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๖๑
นางสาวณัฏฐา อยู่เคลือบ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงอินทิรา คงมัน

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายชัยวัฒน์ พิลึก

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๖๔
นางสาวพิชญาภา บุญรอด

๐๑/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายสามฤทธิ

์

ฤทธิสอน
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายกฤษฎาวุฒิ สหุนัน

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายโกวิทย์ ปกการะโณ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายธนดล ปตตานัง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงวันฤดี สอนกล่อม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงภรัณยา เจริญราช

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงณัชชา กุลมาลา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงปริยฉัตร แก้วอุไร

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายพีรภัทร ชัยรัตน์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายวรภักดิ

์

วรชินา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๑ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงวณัฐชา ดาสาลี

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงกิติยาพร ทำจิตรเหมาะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงอาทิตยา ทองดอนเถือน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงพรธวัล อำพรรณ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ สุขกัลยา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงพิมพ์ภูษา ดอนตุ้มไพร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงธารบุษบา แก่นแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายพิบูลชัย วรชินา

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายพรชัย หอมสิน

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายณัฐพล ไชยโสภา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงชนกนันท์ ดามี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๐๘๖
นายชนะ พรมรอง

๒๙/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน วัดบึงบ้าน  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายรจธิราช ตันสาย

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เทศน้อย

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายคามิน สุวจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายติณณภพ ทาดวงตา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายชลศักดิ

์

คงขำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายเกรียงไกร นิลโสภา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายศุภณัฐ ฉิมแปน

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายสิวัฒน์ ดำเนิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายอัครัช เกษตรคุณาสิน

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายสุทธินันท์ เชือชู

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงณัฐชยาน์ เกตุแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงศิริมา ว่องไวชล

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงมณีสร ตรีศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วโต

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงสุธาวัลย์ รุ่งคูหา

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงนฤมล ครูนา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงวรัมพร เอียมสำอางค์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงปวริศา สีสัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายโชติ แต่งงาม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๐๖ เด็กชายจารุสรบัณฑิต
รวยพงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายจักรพงษ์ แต้มทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายนราชัย จันทร์ทับทิม

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายเอลีชา พรหมมา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๒ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายเสกสรร ขวัญหมืน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายธนาวุฒิ สาเลือก
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๑๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ลังกาวงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงสาวิตรี เติมประโคน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงรัตนากร ปแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ จุลพันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๑๖

เด็กหญิงศุภกานต์ คำคูณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงอรพลิน ฉิมสุด
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๑๘

เด็กชายเกรียงไกร ว่องวิการ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายภูบดี เถือนมลเทียร

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายสุธินันท์ อังคะโล

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายอัมรินทร์ อายุพัฒน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๒๒

เด็กชายธีรภัทร อนุพันธุ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงลลิชา วุทธิยา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๒๔

เด็กหญิงนันทิพร รักเขตรวิทย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงธนภรณ์ โพธิชัยย้อย

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงขัตติยา พินธะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงบุษยา ทองอาบ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๒๘

เด็กชายกิตติภณ ดียิง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงทิพพมล จันทร์ทิม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พรมมิ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงสุภาพร ทัดอยู่
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๓๒

เด็กชายธนกฤต เณรตาก้อง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายธนกร กุญแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๓๔

เด็กชายธนพนธ์ หล้าไทยสงค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๓๕

เด็กชายนนวัฒน์ มันเดชวิทย์

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๓๖

เด็กชายศุภวิชญ์ การะภักดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๓๗

เด็กชายสรวิศ ขันสิงห์หา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๓๘

เด็กชายอัคคเดช การะภักดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๓๙

เด็กชายยศพนธ์ ชมชิด
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงกนกพร โพธิศรี

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เทียนเงิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดเกษประชาสรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายก้องเกียรติ สวามิชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดเกษประชาสรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๔๓

เด็กชายปวริศร์ จำปาศักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดเกษประชาสรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๔๔

เด็กชายเปรม จำปาศักดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดเกษประชาสรรค์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๓ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายพิทักษ์ บุญประเสริฐ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดเกษประชาสรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายศุภกฤต แสนปาน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดเกษประชาสรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงนำทิพย์ คูณลบ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดเกษประชาสรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงมาลินี จรัสเอียม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดเกษประชาสรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงอรวีณ์ รักงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดเกษประชาสรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงวิชญาภา บุญประจักษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดเกษประชาสรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๕๑

นางสาวพรรณทิพา กุณาตรี
๒๒/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดเกษประชาสรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๕๒

นางสาวยุเวช ทองนวม
๒๒/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดเกษประชาสรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๕๓

นางสาวศรินยา พรมมา
๐๕/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านดงเย็น วัดเกษประชาสรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายธนาธิป เชษฐสิงห์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชายเคือง วัดชัยเคือง  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายสุรชัช บูรณะพล
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชายเคือง วัดชัยเคือง  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๕๖

เด็กชายพัชรพล นุชรอด
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอปล้อง วัดพงษ์สัก  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงวรรณิษา ผิวเหลือง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอปล้อง วัดพงษ์สัก  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงนรากร ภูอ่าว
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอปล้อง วัดพงษ์สัก  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๕๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

นาโสก
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายวายุ อินทราศรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายอดุลยวัต อินทราศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๖๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เขียวปลอด
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๖๓

เด็กชายนิพิฐ ศรีเดช
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงณิชวดี พิมขัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๖๕

เด็กหญิงศิรินทร์ธา วิเชียรเพริด
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงชลธิชา แจ๋วแว๋ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงสาลิกา บุญด้วง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงณัฐณิชา เลิกนอก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงกฤษณา สาดจุ้ย
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงกมลวรรณ พันจู

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงรัชนก ประดิษฐ์พงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงณัฐรดี สอนพวง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายเอกภพ เพ็งแสน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายธีรภัทร พวงแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วบัวดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๗๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ยุติธรรม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงจิดาภา ถนอม
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงพรวลัย ฉวีทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๗๙

เด็กชายรัชชานนท์ เขตกัน
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๔ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายอานนท์ กิจเสนาะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายคณินท์ จันทร์ดำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๘๒

เด็กชายธนกฤต ศรีเดช
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายสมบัติ แสงสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงณัชชา มูลตรีโครต
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงนลินนิภา พรมศิริ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๘๖

เด็กหญิงพรประภา จันทำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงอะชินี องค์นาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงอะชิรยา องค์นาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงอภัสรา ใจแสน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายชนาธิป แจ่มเล็ก

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายทินภัทร จบคำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงนวภา ยอดวงศ์ทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๙๓

เด็กชายพันธคนย์ มัธยา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงพิมพ์วิมล มีเวียง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงอรพิมล จันทำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ ประเสริฐทรัพย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงปริชาติ สอนรมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงวรรณิษา เนตรขำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กองแสง

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๐๐
นางสาววรวรรณ แสนวัง

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงวิภาดา สุปะมะจินดา

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงชนิสรา โครตบัว

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงจิรชยา พลูศิริ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงชมพูนิกข์ นามไพร

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงชุตินันท์ สำพะโว

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงณัฏฐา ใจหมัน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงณิชกานต์ สัญญขันธ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงพัณณิภา นนท์ตา

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงพิมรภัทร พีสัตย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงมุทธชา สามงามนา

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงรัชติยากร เพ็ญพันธุ์นาค
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงวรรณิศา มากศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ฉิมแปน
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๑๔

เด็กหญิงสุภาวดี สุรภี
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๕ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงอาภัสรา แก่นยงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จันดก
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๑๗

เด็กชายนพพร หงษ์ลอ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ไกรวงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สุทธิบุตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงมนัสชนก แจ่มเล็ก

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงสุริศา แดงต๊ะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงกฤตยา คำทุม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ หัตถะมาต

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๒๔

เด็กชายเกษมสันต์ สีฟอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๒๕

เด็กชายจตุรวัฒน์ วังคีรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงชลพิชา จันทะพาหะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงณัชกฤติยา สารีบุตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายณัฐกุลพร จับแสงจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายทวีทรัพย์ มิงพา

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงธัญรดา สารเถือนแก้ว

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๓๑

เด็กชายธันยบุณณ์ เบ้าที
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๓๒

เด็กชายธีระชัย แสงอุ่น

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๓๓

เด็กหญิงนฤมล คำอาบ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายพนมพร ภูมิผล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงพัชราภา ตาสุวรรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงพัชรี ชาวดง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๓๗

เด็กชายภัทรานิษฐ์ คำเนียม
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๓๘

เด็กชายรชติ ดวงหิรัญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงสวรินทร์ นุสสาตร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงสุชาวดี ตรีเสน

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงอารียา สว่างหด

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ โยไธสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๔๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ ศรีภูมิ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๔๕

เด็กหญิงธวัลรัตน์ วังคีรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงปวีณา จันพุด
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๔๗

เด็กชายพีรพัฒน์ คำบรรลือ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๔๘

เด็กชายอนพัช บุญเฉย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๔๙

เด็กหญิงปริชญา คำบรรลือ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๖ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงศศิกานต์ จันแก่น

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๕๑

เด็กชายกชกร โตมอญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๕๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ สาโรจน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงนภัสสร หญ้าลาภ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงอาริษา โพธิบัลลังค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงเจนจิรา บุญรอด

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๕๖

เด็กชายศราวุธ ปองทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๕๗ เด็กหญิงพลอยประภา
บุญเหมาะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายณัฐพล อุดมลาภ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายรัฐภูมิ โมลาลาย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ไพโรจน์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายนันทศักดิ

์

หญ้าลาภ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายพรภิรมย์ แสนแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงพัชรี ทิวานันท์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๖๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่เต็น
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงนิภาวรรณ พนัส
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๖๖

เด็กชายเมธา เชิดศิลป
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๖๗

เด็กชายธนกฤต นิมนวล

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงกนกพร การะเวก
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงวลัญรัตน์ เนือไม้

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงกชกร สรฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงณัชชา บัวปอม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๗๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

ทิพรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๗๓

เด็กชายธนธรณ์ ชวนชม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายพัชรพล โพธิเทพ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๗๕

เด็กชายอานนท์ วงษ์สุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๗๖

เด็กชายวัชรพล พระวะเวช
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงมุกดา วารี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๗๘

เด็กชายอนิวัตติ

์

กลีบบัว
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๗๙

เด็กชายกฤษฎา อินปาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงเนตรนภา มูลผึง

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงสิริมา เดือนไธสง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ สีพุก
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงชมพูนุช ปรางทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๘๔

เด็กหญิงมธุมาส วัฒนะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๗ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เกตุวงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๘๖

เด็กชายวัญชัย ถาวร
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๘๗

เด็กหญิงกาญจนา ภู่จีน
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงขนิษฐา แซ่ตัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงกันยารัก แคล้วอ้อม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายพิชชากร ถินบรรเทาร์

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงกาญจนาพร ด้วงพร้อม

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายธราเทพ จันทา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ เนือไม้

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๙๔

เด็กชายองศา สงคุ้ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงพรรณิกา จันทร์เพ็ง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงธัญจิรา พิริยะตะกุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงดรุณี พลศร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงจิราพร แปนจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงณิชา ศรีบุรินทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทวีทัย

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายชาญณรงค์ หงษ์ยนต์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงกัลยา สอนจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงสกุณา ถมทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงศิริรักษ์ เรืองอ่อน

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายชัยชนะ ศรีทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายพัฒนพล โมลาลาย

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงลักษิกา ศรีทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงรัตติกาล แก่นตัน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ขอนทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงปรารถนา จาดคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงจินตนา เกิดสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๑๒

เด็กชายอนุวัต บดีรัฐ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๑๓

เด็กชายสราวุฒิ คุ้มวงษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงพิชชาพร แผ้วสูงเนิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๑๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

กลำเมือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายวีรศักดิ

์

คุ้มวงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายอรรถพล ทรงรัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายพงษ์ศิริ อาจหาญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงชลธิชา บุญธรรม
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๘ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายศิริชัย โมลาลาย

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายอุเทน บัวเถือน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๒๒

เด็กชายเมธี เพชรทูล
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายปราการ สายศักดา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๒๔

เด็กชายเจษฎา เมฆี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายพีรวัส พลากร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา เนือไม้

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงจริยา บัวบาน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงบัณฑิตา บัวเผียน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงชลธิชา รุกชาติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงทัศน์วรรณ พฤกษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงณฐกร จิตมาศ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ หญ้าลาภ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายไชยกร โสนทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๓๔

เด็กชายณัฐวัตร เจริญศิลป
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงอัฐนิยา น้อยพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงสิริยากร มีศิริ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงธนกร ผันเขียว
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงกนกทิพย์ รำหอม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงวัลลิภา ขอนทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ อินทพงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายไชยกร ทรายกิง

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายอนุสรณ์ ยิมทองสุข

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายกิตติ กัลพฤกษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายขวัญชาติ วัตตเสรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงเกศสุดา ภู่คง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กระต่ายทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงทิพปภา ไทยแท้
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงพชรศิริ เจริญศิลป

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๔๙

เด็กชายวิเชียร รอดเจริญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายสถาปตย์ ไพโรจน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ อันยงค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงสุรัตน์ บัวบาน
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๕๓

เด็กชายอรรถกร บางพาน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๕๔

เด็กชายอิสริยะ บดีรัฐ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๙ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๓๕๕

เด็กหญิงเพชรลดา ชูศิลป
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงไปรยา เนือไม้

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงเกศินี ศรีโพธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงณปภา ไกรเกษ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายศุภกิจ อินปา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงปุณยาพร ระเมียดดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ สายเปลียน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เดชะผล
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หนองหลวง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงเพชรลดา โพธิบัลลังค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงสุจิตรา พลอาชา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๖๖

เด็กชายอานนท์ มุกดา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายกฤตธีร์ พลขันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๖๘

เด็กชายเบญจมิน ฮาวเวล
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๖๙

เด็กชายภัทราวุธ ศรีคะเรศ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงพรหทัย สุมาลี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงคันฉัตร เงินทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๗๒

เด็กชายกรกต เงินทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๗๓

เด็กชายกฤษฎา โมกมัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายกฤษฎา หนูหอม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายกิตตินันท์ เงินทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๗๖

นายคงศักดิ

์

จีนเพชร
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๗๗

เด็กชายครรชิต อุดมสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๗๘

นายจอมพล ศิริพรม
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายจิราวัฒน์ คำประพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายเจษฎา เกษี

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๘๑

เด็กชายจิรพงษ์ รักสิงห์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายชัยวัฒน์ มาน้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๘๓

เด็กชายชาญวิทย์ มีสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๘๔

เด็กชายชินวัตร อนุสนธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๘๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ ขอนทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ศิริพรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๘๗

เด็กชายนัฎดนัย นาคเมฆ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๘๘

เด็กชายณัฐนนท์ กิตติกมาส
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๘๙

เด็กชายณัฐพงษ์ พลูทวี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๐ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กลินนาค

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ชดเชย
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พยาบาล
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มปน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๙๔

เด็กชายทนเดช นิลพัด
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายทวีโชค อินทพงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๙๖

เด็กชายทัตภูมิ อิทพงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายธนพงษ์ นุ่มเกลียง

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายธนพนธ์ พุ่มใย
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายธนพัฒน์ โยชนะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายธนภัทร จันแดง

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายธนวัฒน์ เหลืองอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายธนากร ขอนทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายธีรกานต์ โพธิบัลลังก์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายธีรภัทธ์ ทองดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายธีระพล อินทพงษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายธีระศักดิ

์

เด่นดวง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายธีรเทพ บัวเผียน

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายธีรเมธ บาระเมศ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายนพวินท์ อินทพงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายนฤนาถ บัวบาน

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายนิมิตร อ่อนสี
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายปฏิพล ด่านเกษม
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายปนัย คมขำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๑๔

เด็กชายปรมินทร์ รักแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายปริญญา หญ้าลาภ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๑๖

เด็กชายปรีชา มาน้อย
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายปณณธร กลับภา
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๑๘

เด็กชายพงษ์เทพ เข็มเงิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๑๙

เด็กชายพสุธา พานสิงห์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายพิสิฐ ข้องหลิม

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายพีรภัทร ชูศักดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายพีรภัทร ภู่ภีโญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๒๓

เด็กชายพุฒิพงษ์ หงษ์ยนต์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๒๔

เด็กชายภัครพงษ์ เขาค่าย
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๑ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๔๒๕

เด็กชายภัทรนิษฐ์ อุดธง
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายภาณุพงศ์ มธุรส
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายภานุพงษ์ มหึมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายภานุรัตน์ พลาพล
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายเมธี ถาวร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายระพีพัฒน์ มณฑาทิพย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๓๑

เด็กชายราชวัฒน์ แสงดิษฐ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายวรวัส ดำทรัพย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายวัฒนะ คำบรรลือ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๓๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

อุดมสุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๓๕

เด็กชายวีรภัทร เขียวแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายวุฒิภัทร อ่อนสิงห์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายศรัญู มาน้อย
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายศุภชัย อุดมสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๓๙

นายศุภโชค พรมน้อย
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายสงกรานต์ กลินเผ่น

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายสหรัฐ เขม้น
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายสายธาร หนูหอม
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายสิทธิชัย บดีรัฐ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายสุคนธ์ กัลพฤกษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายสุธี ทองพิจิตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายสุภชัย คำบรรลือ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๔๗

เด็กชายอนุชา หอมรืน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายอนุวัฒน์ โชติศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๔๙

เด็กชายอภิชัย เกษี
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายอภิญญา บัวรุ่ง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๕๑

เด็กชายอภินันท์ อบเชย
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๕๒

เด็กชายอภิรักษ์ ธนูพล
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๕๓

เด็กชายอภิลักษณ์ โพธิไกร

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๕๔

เด็กชายอัคคเดช สังข์ยัง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๕๕

เด็กชายอิศเรศ โพคา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงกนกพร จันธิมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงกนกวรรณ์ ประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ เอียมโอภาส

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๕๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ มะลิพรม
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๒ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงกรองทอง หญ้าลาภ

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไม้แดง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๖๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุขสมพล
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ ถมทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงกิติยา โสภาค
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงจันทกานต์ มะโนน้อม
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๖๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญเขียน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงจิดาภา บดีรัฐ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงจิตติมา เนือไม้

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงจินตนา ทองชัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงชญานิศ บุญแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงชฏาทิพย์ ใจทรง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงชฏาวรรณ โพธิบัลลังค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ ถาวร
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๗๔

เด็กหญิงชนิกานต์ เกิดปอม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงชมพูนุช จันทร์นวล
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงชลธิชา ถาวร
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๗๗

เด็กหญิงชลธิชา รุกขชาติ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงชลนิชา มธุรส
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงญาณิศา รัตนา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงฐิติมา วงษ์พูล

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงณริสสา คงฟก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงณฤดี ศักศรีวัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงณัญญา ศักศรีวัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงณัฏฐนิชา คงสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ สีทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๘๖

เด็กหญิงณัฐกุลพร พันต้น
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงณัฐชยา อินยัง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงณัฐนิชา ถาวร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงณัฐยาน์ แหยมนาค
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์ อินยัง

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงณัฐรดี โพธิวิจิตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงณัฐสุดา มาน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงดลนภา เดชะผล
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๙๔

เด็กหญิงดวงพร บดีรัฐ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๓ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงทนวรรณ นิลพัด
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงทิวา ไม้แดง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงธัญกร ส่องแสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงธันยา คะระออม
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงธาริสา ชัยรัตน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงนพมาศ สังข์ยัง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงนภสร ทองขำ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงนภาภัทร อยู่บ้านคลอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงนฤกร ขอนทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงนิธิกานต์ พรมมาก

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงนิรมล เอียมคลือบ

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงบุญญิสา คชพล

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๐๗ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
สังเกตใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงปภาวดี คีรีรมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงปรัชญา อุดมเกตุ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงปรารถนา โพธิบัลลังค์

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงปยญาพร สุทธิจรรยา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงปยะนันท์ มะหึมา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงผกามาศ อินกรัด
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงพรธิชา พรศิริ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงพรพิมล เมฆแมน
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงพรพิมล โหตะรัตน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงพรรณปพร เกิดพงษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แซ่โก
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงพัชราภา แซ่โก
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงพิตะวัน เชยจิตต์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๒๑

เด็กหญิงพิมผกา สาระเกตุ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงเพียงดาว พลาพล
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๒๓

เด็กหญิงแพรทิพย์ กระต่ายทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงฟาริดา เนือไม้

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๒๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ เจริญพร
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงภาวิณี ถินทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงภาวินี เนียมเปรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงมณีมณฑ์ พลขัณธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงรสสุคนธ์ เขียวเกิด
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๔ / ๕๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงรัตน์ติญา อินกรัด

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงรุ่งนภา จันแดง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๓๒

เด็กหญิงวรรณภา พัดพ่วง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงวราภรณ์ คำบรรลือ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ แผ่ทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงวาริสา ส่องแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สอนพลงาม
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ โคตะโคตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ แสวงผล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงศศิกาญจน์ พิศิริ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงศิริยาภรณ์ มะลิพรม

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวพล
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงศุภรดา บุตรบรรดิษ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๔๓

เด็กหญิงสริตา สังคง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๔๔

เด็กหญิงสาวิตรี แจ่มหม้อ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงสิตาวีร์ มันคำ

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงสิริมา ดวงรักษา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงสิริษา หมอกเมฆ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา จันทนิล
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงสุธิดา เกษมี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงสุธิดา ฉิมพงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงสุธิดา พลอาชา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงสุนทรีวรรณ กนกสิงห์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงสุนันทา อึมอาคม
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงสุพัชชา บุญเรือง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงสุวนีย์ สีสุขสาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คงจุ้ย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงอซุนทีน่า ชูศักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงอภินันท์ พลาพล
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ บดีรัฐ
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงอรทัย บำรุงวงษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงอรปรียา โคคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงอรพรรณ คุณาจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงอรอุมา มันเมือง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๖๔

เด็กหญิงอรอุมา มาน้อย
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๕ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๕๖๕

เด็กหญิงอลิสา พลาพล
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงอาภาวรรณ อินกรัด

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงอาริยา คงสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงอาริสา ฟูยี
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงอินทิรา วันทมาศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พงศ์ตัน

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๗๑

เด็กชายภูธเนตร เกตุมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายสุทรรศน์ อินกรัด
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๗๓

เด็กชายพีรวัฒน์ ไม้แดง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๗๔

เด็กหญิงณัฐนิชา ไพโรจน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พลอาจ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงปรียากรณ์ ทอนเสาร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงวริสา บุญผล
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๗๘

เด็กหญิงอารีย์ ทองพูน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๗๙

เด็กชายภูริณัฐ สิงห์สวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายพงศธร เงินทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ โพธิดี

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงจิตรลดา ภาศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๘๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ สนม
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงวิลาสินี ฑีฆะสุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงศศิฉาย กระต่ายทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงศศิธร เกตุนาค
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๘๗

เด็กหญิงสุพัชรา ไพโรจน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายพิพัฒน์ น้อยนารถ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายอรรถพร แสงชาติ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายเอกชัย เงินทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๙๑

เด็กชายธีรภัทร โพธิอภัย

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายจตุรวิทย์ มหึมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายสุธิชัย ไม้แดง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายอรรถพล นาคคุ้ม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๙๕

เด็กชายอดิศร ช้างด้วง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายอนัญลักษณ์ ปุนหาวงศ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายแสงเพชร บัวภู
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายสืบศักดิ

์

ไพโรจน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๕๙๙ เด็กหญิงประภาพรรณ
อ่อนฉาย

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๖ / ๕๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงปยธิดา นวลอินทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๐๑
นางสุรีย์พร เพิมทวี

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงรัชนี ทัพวัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีสุข

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงดุจดาว พุฒลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงนฤมล เวียงวิเศษ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงพรพรรณ จันทะจร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ด้วงนุช

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงศศิวรรณ เคลือภู่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงสุจิตรา ศิริปรุ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงอภิญญา โชติทุม

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายกิตินันท์ อูปคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๑๒

เด็กชายจิตรเทพ อินกรัด
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๑๓

เด็กชายรพีภัทร แซ่ไหล
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงพฤกษา มังเรือง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงรุ่งนภา พัฒนมาศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วแดง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ขวัญมา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๑๘

เด็กชายเลิศชัย คะระออม
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงณัฐธิฌา ปนมณี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงดวงกมล คะระออม

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงศศิธร หล้ามะโน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๒๒

เด็กหญิงถุงเงิน ม่วงมัน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงนำผึง

้

นารอด
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงยุวดี พิลาแสน
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภูบรรทัด
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๒๖

เด็กหญิงพรชิตา ร้อยตรอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงวนัสบดี
ลิขิตปญญาราษฎร์ ๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงอลิสา ยิงวิริยะ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงกชกร อิมวงษ์

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ แสนวงค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงขจีวรรณ หุ่นเทียง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๓๒

นางสาวอาริญา จันทร์แย้มสงค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๓๓

นางสาวกรรวี ซุปวา
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๓๔

นางสาวชรัช คำชู
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๗ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๖๓๕

นางสาวชลธิชา ซ้ายก่า
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๓๖

นางสาวณัฐกานต์ สังคง
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๓๗

นางสาวสายอำพร วงศ์อินตา
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๓๘

นางสาวธิติมา ส่องแสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๓๙

นางสาวเมษา แจ่มหม้อ
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๔๐
นางสาวอรอุมา ภูมิเมือง

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๔๑

นางสาวพงษ์นภา พยัคโส
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๔๒

นางสาวอาทิติยา ถมยา
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๔๓

นางสาววรรณภา ปนมณี
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงดวงนภา แจ่มหม้อ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๔๕

เด็กหญิงนิภาวรรณ วงษ์เขียด
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงสุวัจนี สมานฉันท์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายธีรไนย นารอด
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายอัครพล โพธิบัลลังก์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๔๙

เด็กหญิงพัชรี นารอด
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ นารอด

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงนันณภัส หอมรืน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงพัชรีญา แพงมี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๕๓

เด็กชายธีระพงษ์ น้อมทะนึง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงอรรวินทร์ วิมล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๖๕๕

เด็กชายณัฐภูมิ จูด้วง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงพัณณิตา คดีพิศาล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๖๕๗

เด็กชายชาญวิทย์ อำนาจ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงภัททิยา จันทร์เล็ก
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงลลิตา หินกลาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงวรรณณิภา กลินนาค

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๖๖๑

นายกิตติพงศ์ เกิดพิน
๐๗/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๖๖๒

นายสุรศักดิ

์

เพ็ชรตุ่น
๐๒/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๖๖๓

นางนวรัตน์ พุ่มปาน
๒๖/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๖๖๐/๑๖๖๔

เด็กชายธีระพันธุ์ ศรีโท

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ วัดสามัคคีธรรม  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๖๕

เด็กหญิงณัฐพร สมุทรไทย
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
วัดสามัคคีธรรม  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงวรันญา สุดชา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
วัดสามัคคีธรรม  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงธัญชนก อ่อนสะเดา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
วัดสามัคคีธรรม  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงธนาภา วงศ์พนัส
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
วัดสามัคคีธรรม  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๖๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สมบูรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๘ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงธนภรณ์ สิงห์แย้ม

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดเกาะสีเสียด  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงญาณิศา แพรทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดเกาะสีเสียด  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จูด้วง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดเกาะสีเสียด  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงปณิธาน โฉมเกษ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดเกาะสีเสียด  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงนันทพร วิชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดเกาะสีเสียด  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายสุรภัสสร์ อินเลียง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดเกาะสีเสียด  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๗๖

เด็กชายศิรวิทย์ จูอิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดเกาะสีเสียด  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ภู่จีน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดเกาะสีเสียด  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๗๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

ประเสริฐแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงธันยพร สุพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงสุภัทรตรา โนนแสน

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงสรณ์สิริ ทองกระเดือง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายวัชรินทร์ พันธ์สวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงพัชรภรณ์ แก้วมณี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๘๔

เด็กชายณัฐกานต์ แสงเพ็ชร
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๘๕

นางสาวสุนทรี อินทร์หอม

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงจิรวรรณ นามโครต
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๘๗

นายอำนวย เปลียนสมัย

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงพลอยชมพู พันขอ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายจุฑาวัชร พวงแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายเทพประทาน ภูชืน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายพีระดล ปานบุญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายวชิระ สิงห์สุพรรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงฐิตาภา แพงชัยภูมิ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงปาริตา หมืนระวัง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงพรพิณเพลง พลกล้า

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงภัคนันท์ ฮดฤาชา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงภัทรธิดา ประแปง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงวิราศิณี พลกล้า
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงศศิวิมล อินเลียง

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงสุพัตรา ตรวจนอก

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงโสรฬ ทองเชือ

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงอรวรรณ แพงชัยภูมิ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงภัทรนันท์ เกตุกรรณา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงณัฐณิชา สีชมภู

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๙ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายคมกริบ สีโนราช

๒๘/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายปริญญา สีลาบุตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงอรทัย คะสีทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายฐาปกรณ์ สาพิมพ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงธันญพร สร้อยดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัยราษร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๑๑

เด็กหญิงภัทรพร ฉัตรทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงมัญชุพร บุตรชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงอติกานต์ ผาสุก
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๑๔

เด็กหญิงสุมิตรา อินเมฆ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๑๕

เด็กหญิงกัญญรัตน์ เสือยิม

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงขวัญจิรา สีกา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๑๗

เด็กชายธนากร อินเลียง

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงนวรัตน์ อินเลียง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๑๙

เด็กหญิงนาถนภัส ชัยวงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๒๐ เด็กหญิงปราชญ์อักษร
ศรีนางใย

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายพชรพล แจ่มจำรัส

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงพิมพ์สุดา นาดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๒๓

เด็กชายสุขสันต์ จีนประเพชร
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงอิศราพร ฮุมเปอย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงวรัญญา อินเลียง

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงชนากานต์ รอดปนนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๒๗

เด็กหญิงณัฐกมล ฉิมสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๒๘ เด็กหญิงปราชญ์ญาพร
เทพบุรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงพัชรวดี คำบุญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงพิชชาพร สีกา

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๓๑

เด็กชายภานุพงศ์ เผือกวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงรัตนา ยิมโรจน์

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๓๓

นางสาววัลยา จิตรจวง

๒๕/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๓๔

นางสาวพัชราพร สังข์เทียง

่

๒๖/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงชมพูนุช อิมเนย

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
วัดหนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงจันทกานต์ จันทร์อินทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
วัดหนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๓๗

เด็กหญิงกัญญาณัฑ จันทร์ทุ่งใหญ่
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
วัดหนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๓๘

เด็กชายศิริโรจน์ การะเกตุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
วัดหนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๓๙

เด็กหญิงอัญชิสา แซ่ลิม

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
วัดหนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๐ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายณภัทร สายแวว

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
วัดหนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงอมิตา ศรีเวียง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
วัดหนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๔๒

เด็กหญิงชนาภา ไชยรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
วัดหนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงอารียา มีมุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
วัดหนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงกรสิริ โล่ห์คำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
วัดหนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงนุรีพร ปนมีศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
วัดหนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงกฤติกาญจน์ กริบปาน

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
วัดหนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๔๗

นางจุไรรัตน์ ศุภนคร
๑๙/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
วัดตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๔๘

นางสาวสุนิสา ท้วมใจหาญ
๒๑/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
วัดตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายรพีพัฒน์ บัวชืน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
วัดตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายสิริเดช เจริญศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
วัดตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงสุธาสินี พิมล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
วัดตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงมลรดา แก้วบัวดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
วัดตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงนฤมล เถาโต
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
วัดตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๖๖๐/๑๗๕๔

เด็กหญิงณัฐนิช ศรีภิรมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายกฤษณ์ดนัย เกตุแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายริส สิทธิกัณฑ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายรัศนวงศ์ ยิมแย้ม

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๕๘

เด็กชายชยพล แสนเปา
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายกิตณภัส ตาลำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ชัยยา

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงบงกช ยีกัว

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๖๒

เด็กหญิงลินญาดา วิละคำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงณัชชา ทองแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๖๔

เด็กหญิงวารีย์ อย่างละมัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงศิรินญา จันทรวงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๖๖

เด็กหญิงศศิวิมล ทิพย์เสน
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดตะเคียนทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายพัชเรศน์ สาเกตุ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดตะเคียนทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายมาร์วิน จิตร์นอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดตะเคียนทอง  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายอัครชัย กมลรัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงผกามาศ ขอนพุดซา

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงยุวดี อินมี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงพรรษา มีคุณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๗๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เมียนเทศ

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๑ / ๕๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๖๐/๑๗๗๔ เด็กหญิงสุวิมล บำรุงพงศ์ ๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองจิก  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๗๕ เด็กชายอานนท์ นาสุข ๒๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองจิก  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๗๖ เด็กหญิงกุลณัฐ คงฟก ๒๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองจิก  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๗๗ เด็กหญิงแก้วกาญดา ฝายพลแสน ๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองจิก  

กพ ๓๖๖๐/๑๗๗๘ เด็กหญิงฐิติมา จิตมัน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองจิก  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๒ / ๕๒

้

http://www.tcpdf.org

