
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๑๓,๐๙๕ คน ขาดสอบ ๒,๙๐๖ คน คงสอบ ๑๐,๑๘๙ คน สอบได้ ๙,๐๐๔ คน สอบตก ๑,๑๘๕ คน (๘๘.๓๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๐๐๑
นายอุดร ปะตังเวสา

๐๑/๐๑/๒๔๙๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๐๒
นายยงยุทธ นามวงษ์ ๐/๐/๒๔๙๔ เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๐๓
นายสมหวัง มณีเทศ

๐๑/๑๒/๒๔๙๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๐๔
นายสุภาพ แจ่มหม้อ

๑๒/๐๑/๒๔๙๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๐๕
นายสวัสดิ

์

ลันดาเถาว์ ๐/๐/๒๔๙๙ เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๐๖
นายจเร อินทรัพย์

๒๐/๐๓/๒๕๐๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๐๗
นายสม ปวนแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๐๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๐๘
นายเช้า จันนุ่ม

๒๕/๐๖/๒๕๐๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๐๙
นายประเสริฐ พะโยม

๑๘/๐๔/๒๕๐๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๑๐
นายสุขุมภัฒ กันทะมัง

๒๔/๑๐/๒๕๐๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๑๑
นายใหญ่ นาคทอง

๑๖/๐๕/๒๕๐๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๑๒
นายชำนาญ คำหลง

๒๗/๑๒/๒๕๐๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๑๓
นายบุญยืน กาเรียน

๑๐/๐๑/๒๕๐๓
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๑๔
นายอำนาจ บรรณา

๒๒/๑๑/๒๕๐๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๑๕
นายวรพล บ่อน้อย

๑๑/๐๔/๒๕๐๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๑๖
นายชูชีพ ศิริกรณ์

๑๓/๐๗/๒๕๐๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๑๗
นายชัยมงคล สายอาบหยุด

๐๑/๐๑/๒๕๐๗
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๑๘
นายอำนวย สีหะประพันธ์

๑๙/๐๖/๒๕๐๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๑๙
นายเสวก ปนแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๒๐
นายบุญมา ครุฑจู

๑๒/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๒๑
นายสุจิน พลอาจ

๑๐/๑๐/๒๕๐๗
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๒๒
นายอำนวย มะลิลา

๑๘/๑๐/๒๕๐๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๒๓
นายเริม

่

เอกวิลัย
๐๖/๐๕/๒๕๐๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๒๔
นายสมชาย โรจน์รัตนาภรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๐๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑ / ๒๕๘

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๐๒๕
นายชูเกียรติ สุริย์ฉาย

๑๘/๐๘/๒๕๐๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๒๖
นายพิพัฒน์ ธวัชติง

๐๖/๐๓/๒๕๐๙
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๒๗
นายหลงมา ยอดมา

๐๓/๑๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๒๘
นายสว่าง บดีรัฐ

๐๘/๐๑/๒๕๐๙
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๒๙
นายจำเริญ ท่อนคำ

๒๐/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๓๐
นายประสิทธิ

์

คำอินทร์
๒๗/๐๔/๒๕๐๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๓๑
นายสราวุธ อ่องยิม

้

๒๑/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๓๒
นายทวีชัย กลินฟุง

่

๑๓/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๓๓
นายณรงค์ชัย สุวรรณผล

๐๖/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๓๔
นายวีระ สวนกระต่าย

๒๓/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๓๕
นายมนูญ เรือนเพชร

๒๗/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๓๖
นายทองคำ บำรุงไทย

๑๕/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๓๗
นายสมชาย วังกาษร

๑๘/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๓๘
นายวิก พวงรัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๓๙
นายวิสระพงษ์ คงบัว

๑๑/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๔๐
นายสายชล จับแสงจันทร์

๑๓/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๔๑
นายบัลลัง กมลพิราม

๒๗/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๔๒
นายธีรพันธ์ พรมชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๔๓
นายประมวล อินทร์ไทย

๒๘/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๔๔
นายประหยัด ยวชหิรัญ

๑๙/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๔๕
นายประดิษฐ์ ดิษบรรจง

๑๓/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๔๖
นายทวีชัย อุ้มเมือง

๒๗/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๔๗
นายเปรม เอียมเคลือบ

่

๓๐/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๔๘
นายปรีชา แจ่มจ้อย

๐๘/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๔๙
นายจุมพล กลำทวี

๒๑/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๕๐
นายกีรติพล คำมาก

๒๕/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๕๑
นายวิมล หงษ์ดี

๒๗/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๕๒
นายชัยรัตน์ รักพงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๒๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๕๓
นายภูดิศ แสงอรุณ

๐๘/๐๗/๒๕๒๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๕๔
นายนิวัตร นามาพ

๐๘/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๕๕
นายจงแก้ว สานเมทา

๐๔/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๕๖
นายณัฐวัตร ธาทนะปรีดา

๐๙/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๕๗
นายอดิศักดิ

์

ทองทิน
๑๒/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๕๘
นายมงคล เบ็ญจขันท์

๒๒/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๕๙
นายมานัส สัญญะวิชัย

๒๓/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒ / ๒๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๐๖๐
นายสุพรรณ จำปาแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๖๑
นายปยะ ตุลาโพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๖๒
นายนฤเทพ บุญชู

๒๓/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๖๓
นายธิเดช พันธ์คง

๐๕/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๖๔
นายสิทธิชัย นันทิ

๒๖/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๖๕
นายใหม่ ดำเนิน

๓๑/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๖๖
นายจี พึงประดิษฐ์

่

๐๔/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๖๗
นายสมหมาย รอดอนุ

๑๖/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๖๘
นายแสงสุวรรณ ดีบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๖๙
นายพายุ ฉิมพาลี

๒๗/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๗๐
นายศุภชัย นาควัน

๑๐/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๗๑
นายพีระพงษ์ พิมศร

๑๑/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๗๒
นายวุฒิพันธ์ สาระพงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๗๓
นายรัตนะ กระสุนรัมย์

๑๖/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๗๔
นายวีรยุทธ ใหมอริยะโยชน์

๒๔/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๗๕
นายม้อเน้ง แซ่จ๊ะ

๒๗/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๗๖
นายวิรัช โรจนคีรีสันติ

๐๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๗๗
นายศุภกร ชืนด้วง

่

๐๒/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๗๘
นายโจ แซ่โซ้ง

๑๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๗๙
นายเรวัต แจ้งอิม

่

๑๓/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๘๐
นายพิเชษฐ์ คุณบำรุง

๑๔/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๘๑
นายสุริยา พรหมอินทร์

๒๑/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๘๒
นายดิเรกฤทธิ

์

สมพงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๘๓
นายทศพล มาโชติ

๐๒/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๘๔
นายสายันต์ พิลาวัน

๐๗/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๘๕
นายพยุง มีศิลป

๑๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๘๖
นายเดชา บูชา

๒๓/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๘๗
นายพาราวุฒิ รักพ่วง

๓๐/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๘๘
นายมรกต นาคนาม

๐๗/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๘๙
นายศักดิสิทธิ

์ ์

เชือชัย

้

๒๔/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๙๐
นายอนุสรณ์ กลินไม้

่

๐๑/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๙๑
นายเฉลิม พึงโรจน์

่

๐๒/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๙๒
นายชลทิศน์ พุ่มเชียงลำ

๐๓/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๙๓
นายมนู สังข์ธูป

๑๓/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๙๔
นายฉัตรชัย สีนวน

๐๕/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๐๙๕
นายธเนศวร ไหล่สวน

๒๘/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๙๖
นายพยุง จันทร์อ่อน

๒๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๙๗
นายธงไชย มากสุข

๒๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๙๘
นายไหมพรม แซ่ว่าง

๓๐/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๐๙๙
นายณัฐพัฒน์ ศรีสุพัฒนะกุล

๐๗/๐๖/๒๕๓๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๐๐
นายมงคล กลินอำภา

่

๑๔/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๐๑
นายสันทัด ระงับ

๒๐/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๐๒
นายวิรัตน์ แสงสว่าง

๓๑/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๐๓
นายสุรชาติ แซ่ท้าว

๐๖/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๐๔
นายอังคาร วงษ์วัฒนะ

๐๘/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๐๕
นายเปรม ศิริฐาน

๐๘/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๐๖
นายวรรณลักษณ์ จันทรนวล

๑๘/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๐๗
นายมานพ เทียนหวาน

๒๙/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๐๘
นายพิษณุวัชร์ ด้วงทอง

๒๙/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๐๙
นายณัฐพงษ์ นิลเนียม

๐๔/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๑๐
นายจิรวัฒน์ กนกสิงห์

๐๕/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๑๑

นายวิษณุกร สุทธิพรม
๐๗/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๑๒

นายสมปอง บุญแสงศรี
๒๓/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๑๓

นายวิเชษฐ์ ประหยัด

๒๓/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๑๔

นายอัษฎาวุธ แซ่ลี ๐/๐/๒๕๓๒ เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๑๕

นายวิสิษฐ์ นากวิสุทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๑๖

นายธานินทร์ เฮียงก่อ
๓๐/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๑๗

นายรัฐภูมิ วงศ์สุริ
๐๕/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๑๘

นายปริชาติ วงษ์พลับ
๐๕/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๑๙

นายปวริส มุ่งต่อกิจ
๐๘/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๒๐
นายฐนันส์ อินทะนัย

๑๐/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๒๑

นายเชาวลิต ริตเม่น
๑๓/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๒๒

นายอนุสรณ์ ดารา

๒๑/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๒๓

นายศุภกฤต ชัยชยานันต์
๒๓/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๒๔

นายชัยวัฒน์ ทองชืน

่

๒๘/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๒๕

นายปรีชา ลีประเสริฐสุนทร
๒๙/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๒๖

นายนันทพงศ์ สีใส
๑๕/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๒๗

นายเอนกพงศ์ จิวนุช

๋

๒๙/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๒๘

นายกฤษกรณ์ สีขุมเหล็ก
๑๓/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๒๙

นายคงยศ หงษ์โยธี
๑๖/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๑๓๐
นายวันชนะ กลันเรืองแสง

่

๒๖/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๓๑

นายวันชัย พิลึก

๓๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๓๒

นายพงศกร ชืนเชย

่

๐๔/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๓๓

นายสุริยน ปูเณรน้อย
๐๑/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๓๔

นายศรัณยู แซ่จ๊ะ
๑๖/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๓๕

นายเสกสรร ต่ายเทศ

๒๙/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๓๖

นายวินัย แซ่วือ

่

๐๑/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๓๗

นายทศพล พีระพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๓๘

นายกฤษดา โพธิบัลลังค์
๒๔/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๓๙

นายอนันต์ อู่ไทย
๑๐/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๔๐
นายวิษณุ บุญประดับ

๑๖/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๔๑

นายอำนาจ แซ่เฮ่อ
๐๙/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๔๒

นายศุรเดช ปนจุไร
๑๑/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๔๓

นายกฤษณะ เทียนสันต์
๒๒/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๔๔

นายสัจจา มะลิพรม
๒๗/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๔๕

นายธรรมรัตน์ คำกาง

๒๙/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๔๖

นายพีรพล ศรีโพธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๔๗

นายวิทยา วงศ์รัศมี
๑๐/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๔๘

นายโชครัตนชัย พุ่มบัว
๑๓/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๔๙

นายณัฐพล ใจยะธิ
๑๕/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๕๐
นายเจษฏา เรืองตระกูล

๑๗/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๕๑

นายชาตรี ทรงยุดา
๑๘/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๕๒

นายอัสฏาวุฒิ พาต่อ
๑๙/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๕๓

นายอนิรุจน์ พลายสังข์
๒๙/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๕๔

นายพงศกร วงศ์แดง
๓๑/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๕๕

นายสุรศักดิ

์

สุขหวี
๐๓/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๕๖

นายวรวัตร พีระพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๕๗

นายนิกร เนือไม้

้

๒๐/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๕๘

นายณัชพล แซ่กือ
๒๖/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๕๙

นายธนภัทร์ เพชรเภรี
๓๐/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๖๐
นายสุรชัย ศรีคำ

๐๔/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๖๑

นายอนุชัย ศรีศร
๐๕/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๖๒

นายธีระวัฒน์ สืบชมภู
๐๙/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๖๓

นายรัตนกร สุขตูม
๐๑/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๖๔

นายอนิรุต ใยบัว
๒๙/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๑๖๕

นายอดุลย์ ไชยศิลป
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๖๖

นายวิเทพ อยู่เย็น
๑๓/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๖๗

นายสงกรานต์ เจียนมะเริง
๒๐/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๖๘

นายพยูร บัวชืน

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๖๙

นายซัว

้

แซ่ว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๗๐
นายเจริญ แซ่โซ้ง

๐๘/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๗๑

นายสมเกียรติ โทนกล้า
๑๕/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๗๒

นายมนตรี ศรีเมือง
๒๙/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๗๓

นายพิสิฐ พันธ์เทียม
๐๕/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๗๔

นายสายยัญ ศรีเจริญ
๐๓/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๗๕

นายธนโชติ เตชะ
๒๑/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๗๖

นายทวิช อินทรสูตร
๒๓/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๗๗

นายวุฒิชัย ฉิมกมล
๙/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๗๘

นายอำนวย ชืนสมจิตร

่

-/-/๒๕๐๓ เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๗๙

นายรณภพ สีคำพา
๑๕/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๘๐
นายมิตร เจริญสินสมบัติ

๐๕/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๘๑

นางสาวลัดดา มหบุญพาชัย
๑๐/๑๒/๒๔๙๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๘๒

นางกานต์ระวี สิทธิหล่อ
๑๙/๐๑/๒๔๙๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๘๓

นางเฉลียว นุ่มเกลียง

้

๐๐/๐๘/๒๔๙๘
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๘๔

นางลำพึง เอียมรักษา

่

๒๐/๐๔/๒๕๐๒
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๘๕

นางบุญมัน

่

มากกุญชร
๑๕/๐๑/๒๕๐๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๘๖
นางวศินีกมลลักษณ์ ละหล้า

๐๔/๐๔/๒๕๐๕
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๘๗

นางประนอม อินทะณี
๐๑/๐๘/๒๕๐๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๘๘

นางนพวรรณ อินเลียง

้

๑๘/๑๐/๒๕๐๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๘๙

นางประนอม คชฤทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๐๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๙๐
นางราณี ดวงตา

๐๘/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๙๑

นางสาวสุวรรณา สุขานนท์
๐๔/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๙๒

นางสาวสุรารักษ์ ศรีวิไล
๐๙/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๙๓

นางอัษฎาภรณ์ สิทธิราช
๑๖/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๙๔

นางวรรณา โสขุมา
๐๖/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๙๕

นางยุพา บุญวรรณา
๐๓/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๙๖

นางอรนุช บัวแฝง
๐๔/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๙๗

นางเพ็ญ รอดฉำ
๑๒/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๙๘

นางเบญจมาศ แซ่พ่าน
๐๑/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๑๙๙

นางสาวนัยนา พ่วงสมจิตร
๑๙/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๒๐๐
นางจำเนียน ทองแบน

๑๒/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๐๑
นางสาวชลธิชา เทพณรงค์

๒๓/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๐๒
นางระวิวรรณ บำรุงจิตร

๒๔/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๐๓
นางสาวมาลี ศรีงาม

๑๐/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๐๔
นางสมหวัง ปนช้าง

๑๔/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๐๕
นางอิสรีย์กร นวลประดิษฐ์

๐๒/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๐๖
นางเรณู ทองขาว

๐๒/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๐๗
นางสาวประกายกุน โพธิเงิน

์

๐๑/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๐๘
นางสาวนันทวัน สุวรรณโชติ

๐๖/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๐๙
นางธัชวดี แจ่มใส

๑๖/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๑๐
นางสาวสุรินทร์ ขาวจันทร์

๑๙/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๑๑

นางสาวสมมารถ ดีเหลือ

๑๖/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๑๒

นางสาวปนัดดา สุขโต
๒๗/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๑๓

นางสาวจินตนา สัจจาดี
๑๙/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๑๔

นางสาววรรณนา วิมล
๐๑/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๑๕

นางสาวกมลพร จันมี
๐๖/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๑๖

นางสาวสมหฤทัย น้อยจริง

๒๖/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๑๗

นางสาวอัญญรัตน์ ฉุยฉาย
๑๘/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๑๘

นางสาวกานต์รวี พรหมประสิทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๑๙

นางสาวสมใจ สายแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๒๐
นางสาวปารณีย์ แซ่โล้ว

๒๒/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๒๑

นางสาวจีรนันท์ โสบุญ
๑๙/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๒๒

นางสาวอนงค์ อยู่ไทย

๒๘/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๒๓

นางสาวหทัยรัช เปาจีน

๑๑/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๒๔

นางสาวทอน เข้มข้น
๐๙/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๒๕

นางสาวรสริน บุญเลิศ

๒๔/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๒๖

นางสาวอุไร ปานอินทร์
๑๕/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๒๗

นางสาวธัญญารัตน์ พนมนวล
๑๔/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๒๘

นางสาววิภาพร หาสนนท์
๐๗/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๒๙

นางสาวประกาศ เอียมพงศ์

่

๓๐/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๓๐
นางเรณู โตยะบุตร

๒๒/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๓๑

นางสาวศิริพร สุขเกิด
๐๘/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๓๒

นางสาวพัชร์พิชา แสนวงค์

๑๔/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๓๓

นางสาวบัวชมภู ทรัพย์พาณิช
๐๕/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๓๔

นางสาวธภาภัค บวรภาณุภูวดล
๓๐/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๒๓๕

นางสาวพิมพ์พร จันทะคูณ

๑๖/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๓๖

นางสุนันทา มันใจ

่

๐๕/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๓๗

นางสาวสินีนาฎ ชมชาติ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๓๘

นางสาวเอรวรรณ ปรางค์ศรี
๑๓/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๓๙

นางสาวเกสร หวังสุข
๒๘/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๔๐
นางนำเพชร ปะตังเวสา

๑๗/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๔๑

นางสาวอ้อมดาว บางเหลือง
๐๙/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๔๒

นางสาวไพลิน แปงนวล
๒๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๔๓

นางสาวพรรณี ปนทอง
๐๒/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๔๔

นางสาวสายชล แพ่งศรี

๑๔/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๔๕

นางปาริชาติ พุ่มจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๔๖

นางสาวอภิญญา เพ็งอุ่น
๒๖/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๔๗

นางสาวสุธามาศ จันทิมา
๑๕/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๔๘

นางสาววิลัยพร ศรีโยธา
๐๘/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๔๙

นางสาวจันจีรา จรชีพ

๑๗/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๕๐
นางสาวนฤมล ดีเหลือ

๑๕/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๕๑

นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์แจ่ม
๐๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๕๒

นางสาวจินตหรา อุตราช
๐๓/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๕๓

นางสาววิภารัตน์ แทนฟก
๒๓/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๕๔

นางสาววราภรณ์ เสือสุ่ม
๓๐/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๕๕

นางสาวสุวิมล เชือหนองโปร่ง

้

๒๓/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๕๖

นางสาวจุไรรัตน์ สินยอง
๑๔/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๕๗

นางสาวสมศิริ กล่อมยัง
๑๘/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๕๘

นางสาวกมลทิพย์ แซ่ม้า
๐๑/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๕๙

นางสาวศิริรัญญา ดีศิริ
๐๘/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๖๐
นางสาวดวงเดือน แซ่วือ

่

๒๗/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๖๑

นางสาวพัชรี ไชยารุ่งยศ
๑๔/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๖๒

นางสาวอาจรีย์ ประมูล
๑๘/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๖๓
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองดอนเหมือน

๑๕/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๖๔

นางสาวธารารัตน์ อำสำโรง
๐๓/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๖๕

นางสาวเครือวัลย์ นิมชืน

่ ่

๓๐/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๖๖

นางสาวลินดา คงชาวนา
๐๑/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๖๗

นางสาวกิงแก้ว

่

บดีรัฐ
๒๗/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๖๘

นางสาวเมทินี ชูจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๖๙

นางสาวสุเนตรา แกว่นธัญญกิจ
๐๖/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๒๗๐
นางสาวสุพิชฌาย์ แก้วศรี

๑๓/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๗๑

นางสาวศิริวรรณ อุดเลิศ
๐๕/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๗๒

นางสาวแจ่มจิตร เหล่าเขตกิจ
๒๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๗๓

นางสาวซะหมีหย่อ

่

ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๗๔

นางสาวขนิษฐา อรุณฉาย
๐๒/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๗๕

นางสาวนภาพร รุ่งกลิน

่

๑๒/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๗๖

นางสาวเกศวรี ปญญาทรัพย์
๐๕/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๗๗

นางสาวชนนี ปานะภักดี
๑๙/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๗๘

นางสาวสาวิตรี แซ่ฟุง
๐๘/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๗๙

นางสาวธัญลักษณ์ เข็มทิศ
๐๑/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๘๐
นางสาววัชรภรณ์ บุญชู

๑๔/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๘๑

นางสาววชิรญาณ์ ศิริญากรณ์
๐๓/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๘๒

นางสาวรัชนก เทศธรรม
๑๖/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๘๓

นางสาวอารีรัตน์ แสนหล้า
๑๙/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๘๔

นางสาวจันจิรา ไวเขตกิจ
๒๐/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๘๕

นางสาวเหมียว ดวงสิทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๘๖

นางสาวสุกัญญา บุตรสัย
๓๐/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๘๗

นางสาวขนิษฐา กลมกล่อม

๒๔/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๘๘

นางสาวปณิดา สหมิตร์

๒๕/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๘๙

นางสาวฐิติยา แซ่อุ่ย
๐๘/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๙๐
นางสาวกานติมา ประดิษฐกูล

๑๒/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๙๑

นางสาวเจนจิรา ทองงาม
๑๒/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๙๒

นางสาวชลธิชา คำแสน
๒๖/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๙๓

นางสาวพรรณราย เอียมพงค์

่

๐๖/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๙๔

นางสาวอรัญญา ชัยหมู
๑๓/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๙๕

นางเพ้ง แซ่กือ ๐/๐/๒๔๙๓ เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๙๖

นางสาวอัจราภรณ์ เภตรา
๒๔/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๙๗

นางสาวขวัญฤทัย มีมังคัง

่ ่

๒๙/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๙๘

เด็กชายสุรยุทธ์ จิตรลดา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายพชรพล ตละมาส
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายบวรศักดิ

์

สีแดง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายธนโชติ ศรีทับทิม

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ทาลายา

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายรพี พงศภัคธนาเดช

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายศรัณยพงศ์ แจ้งเปยม

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายธนกฤต ธนพงศ์ภูวดล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา บุญญสิทธิกุล

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงกัญญาวีย์ บุญประภา

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงนันทิกร วงษ์บุญมาก

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงพิมพ์ชยา พันธ์ศรี

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงภัทรพร มังมี

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงปาณิศา ภูริวัฒนเมธา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงภาวิดา กลำครบุรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงณภัทร ห่านทองสุขศรี
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงชลธิฎาภา ปุดหน่อย
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงพิชญ์ชยาภา นาคเมฆ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงกมลฉัตร ปงวงค์ษา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายธนาคิม จูจันทร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายวีรากร บุญวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๑๙

เด็กชายวัชรพงศ์ นิลเกษม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายธนกฤษณ์ ชัยมูล

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กชายอภิรักษ์ ดวงดาว
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๒๒

เด็กชายบัณยวิต หล้าเมือง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๒๓

เด็กชายพงศธร เสือคำรณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กชายนัฐพล อารีทม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กชายณัฏฐกิตติ ชนะภัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กชายจิรโชติ ปรานวิโรจน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๒๗

เด็กชายศุภพล บุญมา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กลัดเชยดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กชายอชิตพนธ์ แย้มสกุลณา
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายภูวดล เพชรรัตน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๓๑

เด็กชายธาวิน ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายอภิสร บุญคง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชัยพรอุปถัมภ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายคามิน มีสำราญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๓๕

เด็กชายศุภชัย ใจพิมพ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กชายพรรธณะ พิพรรธนจินดา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กชายภูริ เขียวคล้าย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ สุขทรัพย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงธนภรณ์ นาคหฤทัย
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์ สุขเอม

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงอภัสรา ศุภะรัชฎเดช
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงจันทวรรณ ประสาน
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงเกวลี พรหมวิหาร
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๔๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
เครือมณี

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงชีวิตชนก เทพพร
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญมา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงฉัตรนภา ศรีเทียม
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงสรัลรัตน์ แสงโชติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงกุลภัสสร์ ชาญเชียว

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงภริดา ทศเศรษถาวร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขันธหัตถ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงปรมาภรณ์ ปะระมะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๕๓

เด็กชายนพดล จำนงค์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๕๔

เด็กชายบรรณสรณ์ บุพศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กชายฐปนวัฒน์ ชาวพเยาว์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายศิวัช ทองมาก
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายเจตรินทร์ ทองแจ่ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๕๘

เด็กชายศุภกิจ เหล่าเขตรกิจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายปยะพัฒน์ พรหมมาตร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายธนพิพัฒน์ สีพรมมา

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายพิชุตม์ เพิมพิพัฒน์

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๖๒

เด็กชายตรรกพล อินทร์แนม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายจตุรงค์ สอนภาษิต
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายจีรภัทร โพธิม่วง

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายปวริศ รุ่งโรจน์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๖๖

เด็กชายมินิฮาล์ฟ จันทร์ฉาย
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายจิรายุ ชำนาญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายวิริทธินันท์

์

กลินบัว

่

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๖๙

เด็กชายศิวกร พูลเขตต์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายธีรภัทร ตันจ่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วรรณา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายอภิวรรธน์ ชัยสุทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายชลากร ชะเอม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงเพ็ชรรินทร์ ไชยชนะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงวริศรา หาญชัยภูมิ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงคันธวัลย์ อินทร์โพธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงณัฐณิชา บรรณสาร
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงพิชชาพร ปานศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงขนิษฐา มีสุข
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงมนัญชยา ภู่แย้ม

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงรุ้งราวรรณ แสงนาค
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงจิดาภา วงค์หมอ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงเปรมมิกา ถินนอก

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ พิลึก
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงจิดาภา ชาญเชียว
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กชายณัฐพล เผือกพ่วง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กชายหฤษฏ์ พรหมทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายชนสรณ์ กุ้ยบำรุง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๘๙

เด็กชายเทวิน เกษรเกิด
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายพงศกร ทองคุ้ม

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายจามิน แซ่ตัง

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายดนย์ เดชอูป
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายศรีสุวรรณ์ อึงเส็ง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายพัทธดนย์ วัฒนธรรม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ยอดมุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กชายจีรยุทธ ชิตสุระ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๙๗

เด็กชายสันติสุข คำเสน
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายชุติเดช เปยมสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายนันทษธร สุวรรณัศวิน
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงนันท์ธีมา นุสเส

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงศศิวิภรณ์ ศิริจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงปรียารัตน์ สนสิริ

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงณัฐกฤตา บัวทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงแพรวา สุขสัมพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ปูลมดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ดอนสินพูล

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงกุลฑีรา รัตนประเสริฐ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงณัฐชยาวีร์ ไพโรจน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงพฤกษา ศรีวิโรจน์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒ / ๒๕๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงวรรณธิตา ทิมทอง

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงอริศรา กาด้วง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๑๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วาดเมือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงวริศรา ชาญเชาว์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงแพรวนภา ม่วงอ่อน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายธนากร ฉวีทอง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายธนัญธร วงษ์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กชายณัฐพัชร์ ดวงจินดา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ว่องวิการณ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๑๙

เด็กชายพงศกร วงศ์คำโสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายชนาธิป วันทมาตย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายไชยกรณ์ ธงไชย
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ปาละสูตร
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๒๓

เด็กชายพีระพัฒน์ หญ้าลาภ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๒๔

เด็กชายณัฐพล คีรีรมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายธนาธิป ธรรมศิริ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายวีรภัทร วัชรพัฒนกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายณัฐพงศ์ จินต์สุภาวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๒๘

เด็กชายชัยพัฒน์ กำเนิดเกิด
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายธัญธกฤษ ยะล้อม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายณัฐพัชร โชคดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๓๑

เด็กชายธิติพัทธ์ หาสินทรัพย์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๓๒

เด็กชายศุภิวัฒน์ เมฆวัน
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายธีระยุทธ ใจยะเศษ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๓๔

เด็กชายณัฐวัชต์ ศุภดิษฐ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายภัทรพล สามัญตระกูล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๓๖

เด็กหญิงจิดาภา กระแสร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงสุธาสิณี จันทร์ว่องกิจ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงเจนจิรา สอนวิจารณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงกันต์กมน นพพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงสุณัชชา วงษ์ศรีแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงภควรรณ สุดไทย
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงเนตรตะวัน ม่วงอยู่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงปพิชชา แก้วดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงอาริตา พงษ์พูล
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงณัฐชยานันท์ เสือคำรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงปณิตา ลมไธสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงเปมิกา คำสา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงกฤติกา เพ็ชรไทย
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์ ใจแสน

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงภัทราพร พินนา

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงบุญญารัสมิ

์

ศิริจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงสุวนัน พรมทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงชลกานต์ เลียงสมบูรณ์

้

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงภัสส์ณิชา ทรัพย์พฤทธิกุล

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๕๕

เด็กหญิงถกลวรรณ แปลกศักดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงทิพยรัตน์ รัตนปรีชา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงวริศรา จันทร์ทอน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงรสกร พวงผกา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๕๙

เด็กหญิงสุปรีญา พลแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงวิมลณัฐ บำรุงศรี

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงธนพร เจริญพรชัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงธนัชชา อ้อยตระกูล
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ คำพิบูลย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายธนภัทร รัตนบดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายณพัฒน์ แซ่อุ้ย
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๖๖

เด็กชายณัฐพร คชฤทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๖๗

เด็กชายอานนท์ แซ่ลิม

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กชายพงศ์ภวัน สุวรรณรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๖๙

เด็กชายกันตินันท์ วัฒนพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายปรมัตถ์ มาลา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายศรัณย์ ศรีมหาโกศล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายศักรภพน์ สุขประเสิรฐ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๗๓

เด็กชายธนกฤต ดำรงพานิชชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กชายณัฐภัทร กล้าหาญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๗๕

เด็กชายทัชชากร ไชยศรีษะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายณัฐนันท์ ฉัตรสันติพงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายอติเทพ สุขสำราญ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายรัฐธรรมนูญ พูลลาย

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๗๙

เด็กชายชัชลัมภีร์ ฤทธิศาสตร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔ / ๒๕๘

้
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กพ ๓๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงศศิตา ประสงค์ทัน

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงรินรดา ทองแจ่ม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงเบญจภรณ์ ขำขม
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงพิริยา คำหอม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงมุกมณี ช่วงบัญญัติ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงปวริศาณัฐ ภูสมศรี
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๘๖

เด็กหญิงสิรินทรา จันทวายศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงวรร์วรรศา สุภานิชทวาสิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๘๘

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ใจจะนะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา ระเบียบพล
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงอภิชญา สมรภูมิ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๙๑ เด็กหญิงกฤษฎาวรรณ
มีบ้านหลวง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงศิรินุช จันทร
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มาศบำรุง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงขวัญณภัทร นิลโชติ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงภัทรพร รสฉำ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงจิดาภา กันทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงเปรมริกา พงษ์ทุมพระ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงกิตติยานันท์ จันทร์ศร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงณัฐชยา
ประเสริฐอุดมศักดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงกฤติกา หันยะ

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงปวรวรรณ คำวงค์ษา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงชนกนันท์ อินทร์แพร

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงพิชชานันท์ ละน้อย

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ นพพันธ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ บัวเผียน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงนฤมล นันตาดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงศุภภิษฐา เกษวิริยะการ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงแพรวา ผวาผดุง

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงธนพร พิลึก

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงรพีพร เสือคำราม

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ อินทพงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายดรัณภพ แสงสนธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงชยานันต์ มโนภาส
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๑๔

เด็กชายภูอินทัฐญ์ นาคเมฆ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕ / ๒๕๘

้
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กพ ๓๔๕๙/๐๕๑๕

เด็กชายปาโมกข์ ทองใหญ่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงปวริสา เครือโป
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงภัณทิลา กลำภู่
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ ดาษดา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงปาณิสรา สมรภูมิ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงลดาวรรณ พรมมิ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ชนะบุญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงพีรดา ยิมโรจน์

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงณภัทร ทัศนวิจิตรพันธ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงสุภัชชา รอดเหลือ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงพรไพลิน พันธุมนันท์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงกมลชนก จินตนานุช
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ มณีพันธุ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงศรัญญา สุขอร่าม
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงจีรนันท์ จันพุฒ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงนาทัชชา

เบ้ามี แมททิแลสซิ ๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายนันทวัฒน์ บุญเกษม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายพิษณุกร สาดแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๓๓

เด็กชายสุริยกรณ์ พุ่มน้อย
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายสมมาศ ถ้วยทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กชายสรวิชญ์ มีมุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กชายเดชาวัต ดาวเล็ก
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๓๗

เด็กชายธนภัทร แพงดา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายคชาพันธ์ วงษ์น้อย
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายศราวุธ ทาคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงชาลิสา สมบูรณ์ทรัพย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงปนัสยา สังข์ศิลปชัย
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงชุติมา เย็นฉำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงธนัชชา ยมศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงนภากร ไก่แก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๔๕

เด็กชายศุภกิจ ปรางค์ศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายธนาวัฒน์ วงษ์จีน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายกิตติภณ หนูอิม

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายฉัตรเงิน ภูผายาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๔๙

เด็กชายพิรสิษฐ์ โพธ์มาก
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายศุภวิชญ์ เสลาคุณ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงสุรัสดา หวังพิทักษ์วงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๕๒

เด็กหญิงกัญชพร ทาวงษ์ษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงธนวรรณ ศักดิสูง

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงกรกช ดาบชัยศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงรุ่งนภา พงษ์ดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๕๖

เด็กหญิงซามาร์ ถึงเจริญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงณัฐฐาฏา แยบยล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงกชกร โมราราย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๕๙

เด็กชายอธิปตย์ พัฒนกลัน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ หมันเขตกิจ

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายกฤษฏี สังขศิลป
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงฑิติยา จันทร์เครือ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงสุวรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงนันท์นภัส อุดมเกตุ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงเกวลิน โพธิไกร

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายศุภกร บุญรอด

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๖๗

เด็กชายเจตนิพิฐ ปอมภา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ เมนกุลท์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ปนตา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงจุฑามาศ กิวิพันธุ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงภัคจิรา ขุนปกษี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงสุนิตา บุญรักษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงณัฐญา คำสุวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงชนกนันท์ กองแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ วัฒนศิริ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงอรชา พรมเวียง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงดนุภารัตน์ เมฆฉาย
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์กวาง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายธนกร กิตติขจร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายคณาพงษ์ แสงแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายสรวิชญ์ สิงห์สวัสดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายรัชธฌานนท์ เกิดโต

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายรัฐภูมิ ชิดศักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายเสถียรพงษ์ เกาะกิง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗ / ๒๕๘

้
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กพ ๓๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายศิวพร เลือดทหาร
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กชายนนทวัฒน์ ทันจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๘๗

เด็กชายธรรมกาย ชืนชม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายอภิรักษ์ รอดตาด
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายนราธิเบศร์ รัตนประเสริฐ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายสิรวิชญ์ เสาร์ทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๙๑

เด็กชายพีระภัทร์ เหล่าอินทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ลือใจ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงแพรทอง ปานพลอย
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงพรหมพลอย ปานพลอย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงกนกพร เพชรเทียม
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงทิตาวีร์ วัฒนจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุราย
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงแนน จันจะนะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงอรวรรณ คุ้มกัน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงศิริพร เปยโชติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงธัญสุดา กระต่ายทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายศุภณัฐ อินตา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายปรีชา พาพรหม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายสรวุฒิ คำภู

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ เกียรติกมลเลิศ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เดชเดชะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงณัฐญาดา แจ่มจำรัส

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงฐานัดดา เพ็งสอน

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายพีรัช นีระวงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายพิชชากร เวชกร

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๑๑

เด็กชายจามร ศรีคชไกร
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายธนนันท์ นพพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ เลิศชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายวโรดม นิมนวน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๑๕

เด็กชายภัทรพล วงษ์อำภา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายนิติธรณ์ ใบเนียม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายชวณัฎฐ์ เดชานนท์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายณัฐนันท์ เรืองอ่อง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงภาวินี เหล่าปาสี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงภัทรภร เดชสถิตย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงนภาวรรณ อินหมี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงกนกพร เลิศชนะวงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุวรรณรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงดุจสิตา สัมฤทธิดี

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงสิรินทรา สุภา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงโชติกา นันตา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายพชรประภา กลางนภา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายพงศธร พิลึก
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายพิมพ์พ่อ เอียมแพร

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๓๐
นางสาวสรียา เพชรเฉิดฉิน

๑๖/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๓๑

นายธนกิจ อดิเรก
๒๖/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๓๒

นางสาววิจิตรา ถมอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๓๓

นางมาลี เพชรพิพัฒน์
๐๘/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๓๔

นางสาวรัตนา ปนไพบูลย์
๒๙/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๓๕

นางพรภิวรรณ ไข่มุข
๐๑/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๓๖

นางสาวยิหวา ศรีกรด
๒๗/๙/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๓๗

นางสาวพัชนันท์ พิทธยะพงษ์ ๓/๓/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๓๘

นายสมบัติ รุ่งแจ้ง ๓/๙/๒๕๓๖ โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๓๙

นางจุฑารัตน์ ภูมิการ
๒๒/๕/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๔๐
นางสาวลลิตา แสนใจ ๕/๖/๒๕๓๖ โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุขสำราญ
๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๔๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ ฉลอมพงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ ต่อรัมย์
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ โอสา
๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทะวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงดารารัตน์ คมพุดซา
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายธันวา ผาสุกสถิตพร
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงธิญาดา เพ็ดพุ่ม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงนภาภันธ์ นุชศิริ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงบุษกร อ่วมสถิตย์

๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงเบญญาภา จารุรัตนพงศ์
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชวดดา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงมาลัยพร ศิริ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงโยษิตา อินเขียว
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ชูวงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงวรรณกร สวนทอง
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงวราภรณ์ แปลลา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายวัชร วรธงชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๕๙

เด็กชายศรายุทธ เจริญเขตต์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงศรารักษ์ กระแสโสม

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงสุชัญญา โสภณดิลก
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงสุพรรษา จันทราภิรมย์
๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงสุพันสา เกิดพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงอรอนงค์ กล้าแข็ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๖๕

เด็กชายครรชิต กลินศรีสุข

่

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงจรัสนภา พจนพาที
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายจักรพล ทามแก้ว
๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ด่านปาน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๖๙

เด็กชายจิรานุวัฒน์ คันธะชุมภู
๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ต่องสุนทร

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายณพรรษ ฤทธิรักษ์
๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทรชิต

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๗๓

เด็กชายไตรภาค ดีฤทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายธีรวัฒน์ นาคทิม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงนวรัตน์ รอดสินธุ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ นุ่มนวล
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงนุจิรา ปญญาเครือ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงปทมาพร ประชุมเทศ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงปาริตา จินดาธนาคม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงปยะฉัตร สำเภารอด

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงพรพิมล แก้วประดับ
๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงพรหมพร ต่วนชะเอม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงพิลัยพร สำลีศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กชายภูริชัย ดีกองสิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงวรรณา แผนสุพรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงวรัญญา วิศนุกร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กชายวโรดม อินลวง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ดาอิม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงสุวิภา จันทร์สอน
๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ใจฟู

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายอธิศีล พงษ์เขตกิจ
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงอรทัย ดาไกล
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กชายอาทิตย์ คมขำ
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ เรือนวงษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กชายกรพิทักษ์ ใจแสน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๙๖

เด็กชายไกรวัฒน์ จำเริญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายชัชพงศ์ เพชรทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๙๘

เด็กชายชัยมงคล มูลเปย
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กชายชัยสิทธิ

์

มันวิง

่ ่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ลักษณะมีศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงทรรศนีย์ คงหอม

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายธนภัทร อยู่ทุ่ง

๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายธนากิตติ

์

ธิแปงวงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายธีรภัทร์ สามสุวรรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายนฤดม สนิทม่วง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายนฤเบศร์ นาคบาตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายนันทพงศ์ ศรีพยัคฆ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงนัสสร สุขทรัพย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายพนธกร ประเสริฐสิทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงพิชาภรณ์ ว่องไว

๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงพิยดา ติบปาละวงค์

๊

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๑๒

เด็กชายภัทรพล หอทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงมณฑนรรห์ หอละสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงมาริสา แก้วใส
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงรักอรุณ ลุนไธสง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายศตวรรษ ชุมโคตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงศรีไพร ปรีจุ่น
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงสุประวีณ์ ชูศักดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายอนุกูล บุญกว้าง
๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายอายุวัฒน์ คงคล้าย

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงชนากานต์ ครามสูงเนิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายบุลากร วรารัฐพงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายกมลวิช วงษ์จ่อน
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงกษมา พานตา
๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายจักริน นิยมชน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายจิรายุ แสงอินทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงจีรนันท์ มาแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

ประชาสุข
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ แจ่มหม้อ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พุ่มอินทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ปนรัตน์สุวรรณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงทัตชิฏาภรณ์ พุ่มเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายธนา ธิตะปน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายนพคุณ แตงมา
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๓๕

เด็กชายนฤเบศร์ ไชยศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายนัทธพงศ์ วรรณวงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงบุญลักษา สีหาบุตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายพงศกร อินพ่วง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๓๙

เด็กชายพัทธดนย์ มะยมหิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงแพรว โอสา

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงแพรวา สุดใจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายภัทรดนัย ศรีวิ
๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๔๓

เด็กชายภูเพ็ชร สลีแดง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงมาริสา เขียนขัน
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายเมธี จำนงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงรัตนวลี อุไรศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๔๗

เด็กหญิงวรนุช วะเรือน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงวรรณภา สุมังคละ
๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงศศิวรรณ จันปา
๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายศักรินทร์ ร่องมะรุด

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๕๑

เด็กชายศุภกรณ์ พานณะกิจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายศุภชัย ขันธรรม
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายสมพงษ์ ทองแฉล้ม
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๕๔

เด็กชายสหรัฐ รัตนพันธ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๕๕

เด็กชายสหัฐชัย ภาเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงสุชาดา เนียนใจดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงสุภาพร ท้าววงศ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๕๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

สายคำยศ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๕๙

เด็กชายอมรชัย วันนา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงณัฎฐภรณ์ ใจกล้า

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงแพรทอง แซ่โคว้
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงกมลวรรณ แย้มสวัสดิ

์

๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงก้องนภา ทรัพย์อยู่
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงเกวลิน เหล่ารอด
๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงจรัสเนตร หยดย้อย
๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงจิรพงศ์ สีมุ้ย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กชายจีรวัฒน์ ทิลาวงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงชนิตา ยืนยงค์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายฐิติพงศ์ แก่นบุญ
๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงณัฐพร มูลเมือง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายธนทัต เบ้าลี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายนวบดินทร์ ดีเลิศ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงปนัดดา ฟองรส
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๗๔

เด็กชายพงศกร คำฟู
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กชายพงศธร อินผดุง
๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๗๖

เด็กชายพลวัต มังกร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงพัณณิตา บดีรัฐ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี เกตุมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายพิเชษฐ์ สายสี
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงไพเราะ เพ็ญวิจิตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงฟารุ่ง พรมจีน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๘๒

เด็กชายภัทรดนัย ยิมศิลป

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กชายมานะ เงินทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายเมธัส กองหล้า
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๘๕

เด็กชายรัชชานนท์ ชีปู
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงรัชนันท์ บุญน่วม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงรัตติกาล เย็นสบาย
๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายวรพรต เย็นใจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายวรัญู รอบครอบ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายศตานนท์ อินไผ่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงกฐิน อุ่นสมัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายสมพล เฮียนเจริญ

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงสุมินตรา ใจแสน
๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๙๔

เด็กชายหรรษา สุภาพ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายอภิรักษ์ เเพงผม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กองพัน
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๙๗

เด็กชายอัษฎาวุธ สุต๋า
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายปญญา ชมชืน

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา ยิงชูชืน

่ ่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายเกริกเกียรติ สีทอน

๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายจีรพันธุ์ สุวรรณวงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายชนชนน์ เกษฎา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงณัฐธิชา เมนไชยสงค์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายณัฐพล แว่นแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายณัฐพล หมวกผัน

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ เกตุวงค์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายธนพัฒน์ พุ่มอิน

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายธเนศ สร้อยศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายธีรชัย บุญประสงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงนภัสรา พัฒเจริญ

๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงนำเพชร ศรีดาเดช
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายนิติพงษ์ แย้มโกเมน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๑๓

เด็กชายปฏิภาณ ประพุทธา
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายปฏิวัติ อ่องอิงชัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงปริศนา ธรรมทักษา
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กชายปอวรินทร์ เขาหลวง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๑๗

เด็กชายปารเมศ สร้อยศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ คล้ายเดช
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กชายพิชัย หอมจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายพิศิษฐ์ อินจันดี

๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงภรทิพย์ กาญจนะจันทร์
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ยิมสรวล

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงเมทิณี เขียนขัน
๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๒๔

เด็กชายยศวรรธน์ สิงห์รอ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๒๕

เด็กชายรุ่งธิวาศ์ จำเนียรการ
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ทัศนัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงลินนา เรือศรีจันทร์
๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงวรารัตน์ เทพทอง
๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๒๙

เด็กชายวสันต์ ทับเอียม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายวิธวัช มะลิทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงศศินา บางเขน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายสถาพร สะผาย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายอินทัช แหงมงาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงชุติมา สนิทแสง
๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงยศวรรธน์ จันทฤทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงสุภาพร ท้าวเมือง
๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายดนุสรณ์ แย้มชู
๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงวนิดา ธรรมมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วสระแสน
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงรุ้งตะวัน เปนสุข

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงสุวรรณี สุวรรณภาพทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงอาทิตยา มาธุพันธ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงสุภัสสรา สนนาม
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๔๔

เด็กชายธนากร นาคปนคำ
๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงมาริสา สิมมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายวัชรพล ศรีไสย
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๔๗

เด็กชายศุภวัฒน์ เหล่าเขตรกิจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๔๘

เด็กชายเเสนดี พานไทย
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กชายอำไพพงษ์ จะอือ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายอัศนัย ลุนไธสง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงชไมพร แจ้งสว่าง
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๕๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

น้อยเอียม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงจุฑามาศ วงษ์จ่า
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายชัชวาล เขียวสาตร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ ชาติไกรบัญชา
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๕๖

เด็กชายธนากร โอบอ้อม
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

แหงมดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายนนทพัทธ์ งามเฉลียว
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายนพดล ถนอม
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงนินทิรา ชัยลูน

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงปยธิดา เมืองศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายภานุกิจ ศรีประชา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ไพรพรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายภูวนนท์ ปานคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงวรดา เรือนจรัสศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายวีรชัย ผ่านวิเชียร
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายวีรภัทร สถาพร
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายอนุสรณ์ ทรัพย์พูล
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ กระบวน
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายกษิดิเดช

์

อ่อนน้อม
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๗๑

เด็กหญิงจิราวรรณ อ่อนคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงธิติวรดา วงษ์ลา
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๗๓

เด็กชายทรงพล อินทรสูต
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๗๔

เด็กชายนพยุทธ คงคา

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงนภาพร ทิพมะณี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายรพีภัทร เกษมจิตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายรัชชานนท์ หลับภา
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กชายรัชนนท์ แสงเมล์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๗๙

เด็กชายวีรพล ผ่านวิเชียร
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงสรัลชณา เพ็ญเดิมพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงพรสวรรค์ กาญจนะจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงพันทิวา โทเมฆ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงรสนันท์ สิงห์คะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ยุบุญเพลิศ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายธนพล มหาโพธิ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงพาฝน ทิพย์สุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๘๗

เด็กหญิงอนันธิตา ทองคลัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จุลเอียด

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กชายชัยวัฒน์ สอนภู

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงบุญญารัตน์ ระงับจิตต์

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๙๑

เด็กชายปฎิภาณ ต่อรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายภานุพงศ์ คุ้มสุวรรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายภูวดล ศรีเดช
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กชายระพีพัฒน์ อ๋อสูงเนิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๙๕

เด็กชายศิริ มากมิง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายศุภวัฒน์ ศิริโสภา
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงสุนิสา เมนกูล
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงสุภาวัลย์ ทองสุก
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๘๙๙

เด็กชายไกรสร กาญจนะจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๖ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงเจนจิรา พันธุรัตน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายธนารัตน์ เทียงธรรม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายปยะ รุ่มรวย

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายปยะพงษ์ จันทรังษี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงภรวิณี ผาทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายวรพจน์ เศษฐานาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๐๖
นางสาววิยะดา ฟกอ่อน

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงอรปรียา เรียงจารุสมบูรณ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงไอริน ทองคำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายธันวา บริบูรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงสุนิษา เกษมญาติ

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายกอบเกียรติ น้อยเอียม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายคัมภีร์ สิงห์แพ
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กชายชลภัทร์ แจ้งสุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ กมลวิบูลย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงนิสา นาคสังข์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กชายบัณฑิต แก้วการ
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๑๗

เด็กชายปุณณรัตน์ อินทสาร
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงพรรณ์พษา แสงเพชร

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงเพชรดา สถาพร
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายยุทธพิชัย ชัยชนะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กหญิงรสริน กอศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ สังข์ทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ วงษ์มี
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงวิลาวัลย์ จันทร์โสภา
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ พลายระหาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๒๖

เด็กหญิงสุพรรษา เผ่าสวัสดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายอาทิตย์ แซ่โง้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายธวัชชัย ดีรัตน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วขำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายกนกพล ขยันการนาวี

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ หวังโสม
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงเกศไพริน เอียมแพร

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายธนากร เศียรขุนทศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๓๔

เด็กหญิงนุชจรี กำหนด
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงพิมดา โอชพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๓๖

เด็กชายสมพงษ์ ประสาทพร
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงสโรชา สนิทมาก
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงสุธาสินี สุกิจเจริญผล
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงสุวิตา ภัยมณี
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายอัศนี โทนสูงเนิน

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๔๑

เด็กชายวัชรพงศ์ ภู่เปยม
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กชายสุริยะ เพ็ญฉาย
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายสุธากรณ์ แก้วศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงเบญญาภา เอิบอาบ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปญญามณี
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายภูมิ รอดปานะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายกัณฑ์เอนก โยธิโน
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดีพิจารณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงชลินี คำอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงณัฐพร บุษย์ศรีเจริญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กชายณัฐภัทร ยศธนะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ กลินกระจาย

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ปาณะคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายแด้นอูแคส เบอเว
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายธีรพันธ์ สุวรรณดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงพลอยแสง เสมอ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๕๗

เด็กชายพิพัฒน์ แซ่ติว

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายพีรพล เพ็งสอน
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๕๙

เด็กชายศิขรินทร์ อุดมญาติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายอนนต์ ขุนเเก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๖๑

เด็กชายวรรณชนะ แสนสงสาร
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงสุติมณฑน์ วชิรบรรจง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายอภิลักษณ์ แสงเมล์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายอัครชัย ซือสัตย์

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงเบญญทิพย์ แสงแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงนฤมล แซ่ลิม

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ละม้ายเมือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายอิทธิกร พนมวัน
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๖๙

เด็กชายกิตติพงษ์ สุขเกษม
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายพิชิตชัย ผูเหล็ก

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายณภัทร ศักดิบูรณาเพชร

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๗๒

เด็กชายภัทรดนัย หล่อเทียนชัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงศิรินยา รักเเก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายทิชานนท์ คำภู
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๗๕

นายชินวัตร วิหกรัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๗๖

เด็กชายอภิรัช จตุรทิตย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายวีกิต ทองวิชิต
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงลลนา โกทัน
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงนันท์นภัส สิงห์โต
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงปรายฟา คุ้มเมฆ

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แดงบุตรดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๘๒

นางสาวนิภาวัลย์ นาคบำรุง
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๘๓

นางสาวนพิดา มีทอง
๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๘๔

นางสาวรัตนา จันทะปา
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๘๕

นางสาวนำฝน แจ่มเพ็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๘๖

นางสาวพรทิพย์ เชือแก้ว

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๘๗

นางสาวศิริวรรณ เปนไทยแลน
๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๘๘

นายศุภกฤต ม่วงไม้
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๘๙

นางสาวศรสวรรค์ เอียมพันธ์

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๙๐
นางสาวณัฐติกา แสงแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๙๑

นายยศวัจน์ พ่วงพัฒนวงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๙๒

นายรณชัย ทองเกิน

้

๖/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๙๓

นางสาวปยะพร ชาติไกรบัญชา
๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๙๔

นางสาวถาวรีย์ พึงพัฒน์

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๙๕

นางสาวเบญจรัตน์ ดวงสามี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๙๖

นายปริญญา พรมจีน
๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๙๗

นางสาวพิมวรรณ จันเปรม
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๙๘

นางสาวกิติมา รอดศรี
๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๐๙๙๙

นายพุฒิพงษ์ ขำอินทร์
๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๐๐
นายอมร เกษาพร

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๐๑
นายทรงศักดิ

์

กาบแก้ว
๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๐๒
นายธีรยุทธ อินใต้

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๐๓
นายธวัช เปานา

๐๖/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๐๔
นางสาวเบญจวรรณ ต่วนชะเอม

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๐๐๕
นายอนันทพงศ์ คงประกอบ

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๐๖
นายสุรชัย เกษมญาติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๐๗
นายคชศาล วรรณา

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๐๘
นายจิรายุทธ ยศอาลัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๐๙
นางสาวชนกานต์ นาคก้อน

๐๗/๐๓/๒๕๔๐
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๑๐
นายณัฐวุฒิ โพธิบัลลังก์

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๑๑

นายธีรศักดิ

์

น้อยเครือ
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๑๒

นายอัษฎายุท แสงมณี
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๑๓

นายธนารักษ์ ชืนสกุลทิพย์

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๑๔

นางสาวญาดา คดชีพ
๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๑๕

นางสาวสุดารัตน์ พรมเจียม
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๑๖

นางสาวสุภาพร อิมจิตร

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๑๗

นางสาวกนิษฐา แก้วโชติ
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๑๘

นางสาวชนิสรา มธุรส
๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๑๙

นางสาวพัชรินทร์ ชูอินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๒๐
นายอัษฎาวุฒิ อ่วมฉิม

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๒๑

นายภัทรกร กองมูล

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๒๒

นายภัทพงษ์ แพงโตนด
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๒๓

นางสาวอรณี สันตยานนท์
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๒๔

นางสาวรักชนก สังข์สุวรรณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๒๕

นางสาวจินดารัตน์ พวงดอกไม้
๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๒๖

นายณภัทร แก่นคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๒๗

นางสาวนภัทรศรา สนิทมาก

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๒๘

นางสาวอริญชยา เสนาพันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๒๙

นายณัฐพล มังกร
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๓๐
นางสาวอารีวรรณ ทับหร่าย

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๓๑

นางสาวสุวิตา บุญสวัสดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๓๒

นางสาวเบญจมาส
วรางคณาวราภรณ์ ๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๓๓

นายเมธิชัย ปานบ้านแพ้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กชายธนกฤต มีสวัสดิ

์

๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๓๕

เด็กชายมาโนช เสนาหนอก ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายชัยพร จอมกลาง
๒๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายธนดล ครีทศ
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายปภังกร ไชยสังกา ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๓๙

เด็กชายก้องภพ ภิญญภาค
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายธนภัทร ศรีรัตน์

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายพิพัฒพงษ์ คงสบาย
๒๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๔๒

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ชายเชียว

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายณัฐศิษฐ์ โสรีย์
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กชายรัชชานนท์ เจดีย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงวรินทร รอดอนุ
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงนรารัตน์ คมขำ
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงพิทยา แก้วเกาะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงเนรัญชลา ขำสกุล ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กหญิงญาณภัทร ช่างจงประดิษฐ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงณภัทร ขุนพิทักษ์ ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงณัฐชา บารมี ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงณัฐนิชา คำมูล ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงพีรดา พุกนัด
๒๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๕๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ตังเกษราพรรณ

้

๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงวิชชุดา ก้อล่อ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองตา
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงหัสยา ไวยโรจน์
๑๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงอยมน บุญหล้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายณั,ฐพงศ์ เกษสาคร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายวีรภัทร คงสมทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา มีสิทธิ

์

๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงพรรพษา แก้วน้อย
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เพิมสาริกิจ

่

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงขวัญจิรา ขัวนา
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ส่งหล้า
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๖๖

เด็กชายอนุวัฒน์ อ่อนฉำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายเตวิทย์ สีขำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายพิพัฒน์ พัฒนศิริ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายสิรภพ แสงน้อย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายนพวิชญ์ จินะชัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายพุฒิพงษ์ กันหาคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กชายธนากรณ์ อินปาน
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กชายสราวุธ สิงหา
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงนำอ้อย แสงก้อ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงกาญจนา ปาณกูล
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงมณธิตา ไชยทิง
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงอธิชา เริงเขตการ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ กรรไกร
๐๕/๑๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงอรนริน เทวฤทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุวรรณเขต

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงจิรัชญา จันทะคาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ รอดหิรัญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงพรนภา กาศสาริกรรม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงศุภพักษ์กัฎ ภู่ชำนาญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงพรนัชชา พุกระวี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ชืนชอบ

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงพิชชาภา ปานจีน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายครรชิต ไกรทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๘๙

เด็กชายบุลากร วันยะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายติณณภพ ศรีเดช

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงวิลาวัลย์ บุตรดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงปยะพร เปยปยะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงสุทธิณี คงสิทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงชลธิชา มาตรรักชาติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงอัมพร อาติ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายมงคล คงสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๙๗

เด็กชายณพัฒน์ โสภิกิจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายภานุ บุญมีเจริญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กชายนันทภพ แสนสงสาร
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงมาลิตา บานเย็น

๑๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงชลธิชา พุ่มพฤกษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงวาสนา ชืนชอบ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายศิริพงษ์ เจริญศีล
๑๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายกรชวัล บุญภูมิ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๐๕

เด็กชายณัฐพงษ์ กลางวิเศษ
๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงจิดาภา เทียนจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงถาวิดา หมืนนาอาน

่

๑๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงสุภัสสร ศรีสุข
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม
 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงเกศรา วงษ์สวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๒ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงบุษกร จูงสิงห์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงพรทิภา ดาอิม

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม
 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ สายทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม
 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายภัทรดนัย สอาดเอียม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนสุข
๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายเตวิช ลาพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายวรพงษ์ คำมา
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายคุณากร ท้วมดี
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายกนกพิชญ์ แก้วม่วง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงสุดาทิพย์ สันวดี
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงนาขวัญ สีชัย
๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๒๑
เด็กหญิงปวีดาณ์ธิดา ปองพุทธ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม
 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายฐิติวุฒน์ ทองกูล
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม
 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายนราธิป ศรีอวน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม
 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงอารีย์ พรหมสิงห์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม
 

กพ ๓๔๕๙/๑๑๒๕

นางสาวอรวรรณ รักษ์ชน
๒๓/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๒๖

นางสาวสมรัชนี สุทะ
๑๕/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๒๗

นางสาวสมจิตร เสือคำรณ
๑๘/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๒๘

นางสาวอุไร พานเฟอง
๐๑/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๒๙

นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง
๑๘/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กชายนันทิพัฒน์ โทนสูงเนิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายพิษณุกร แสงสังข์ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงสุนิสา แกว่นธัญกิจ
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงเสาวรักษ์ ขามเทศ ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงมัญชุพร เดชคำภู
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายธัญเทพ วาพิลัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายภูริพัฒน์ วงศ์ปนเพ็ชร์
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายบุณยวีร์ คงสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายธีรชัย สิงห์สร้อย
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายเซบัสเทียน ชเรอเดอร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๔๐

เด็กชายธีระพันธ์ ตันแก้ว ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายสุทธิกาน พลายระหาร
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายเฉลิมชัย ทีเวียง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงบัณฑิตา นิลบอดี
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงวันนิสา ศรีมากุล
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงปาณิศา กำหรัด
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงสโรชิน กันทะเขียว
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงสุชาวดี ทองใบ
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายนัทธพงศ์ โพธิดา
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายระพีภัทร ยอดฉุน
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงธนัฐชา แซ่เติน

๋

๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ศรศิลป
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นันทะแจ่ม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญลือ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายจีรวัฒน์ น้อยเอียม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายกฤษณพงศ์ แสงงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายจตุรวิชญ์ ลิมปาน

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายณัฐพล ศักดิสนธิ

์ ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายอนุพงศ์ บุญมะลิซ้อน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายนภัสกร กลินเฟอง

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายภูรินท์ เฮ้าประมงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงญานิศา แขนสูงเนิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายพิชัยยุทธ สาครเขต
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงภัทรา กุลบุตร
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงณิพาพร ประชุม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงนันท์นภัส กลางหล้า
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงสิรินนุช ปรีดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงนันทิยา สุวรรณภูมิ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายอลงกรณ์ สวาทวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงพรรณทิภา วังคีรี
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กหญิงพัชราภา วังคีรี
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงกุลธิดา ภู่สิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงศิรกาญจน์ ชูสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงณิชาภัทร สารสุวรรณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๗๔ เด็กชายอิทธิประกาศิต
นิลเลิศ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายกานต์ สดุดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงปวิตรา คงตัน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงเจนจิรา อินพ่วง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงวันวิสา ผูกอารมณ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงสุดจิตตรา เจือทรัพย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงวิชญาดา สมขาว
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงธิติมา ศรีชา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงโชติกา โพธิทอง

์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงกนกพร แก้วสระแสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงกนกพร คำมะพัตร
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงบุญยธร ประทุมทอง
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงสุพินดา มหาชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายเฉลิมชัย เชือแก้ว

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายศิริวรรธน์ ภัทรพิมพ์สิริ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงนิธิศา ประจำเขตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงดิษวรรณ เมืองคำ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงเปรมฤดี ทิพสร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ หินแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงปวีณา เพชรไทยสงค์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงพรจิราภา แสงโต
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายธนาดล นีละสมิตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายคงศักดิ

์

ชนะสิงห์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงบุญมาพร ปนแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงเกวลิน ปะละสอน
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงศิริวิมล บุญเฮ้า
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงณัฐริกา บุญลักษณ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายสิรภัทร ทองเทศ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๐๒

เด็กหญิงธิดาวรรณ ชูชัย
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงนภัสชล ม่วงเทศ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายสิทธิพงศ์ สุธาศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บัวสด

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๐๖

เด็กชายณัชพล ตังสกุลจารุพงศ์

้

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงธิดาภา พุ่มฉัตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงสุรางคนา ภักสุวรรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงสุชาวดี เอียมสอาด

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงระพีพรรณ สุวรรณ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงอริสรา เสงียมจิตต์

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงกัญญาภัค กองหนองฮู
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายณัฐพงศ์ นาคเอียม

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงกรกนก บัวแหวว
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายนพรัตน์ บุตตราสี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายกมลภพ เริงเขตรการ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ ก๊กฝาย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงศศิมา จินเพชร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงสุนทรี เกตุทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มาสถิตย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ผ่องอากาศ
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงจีรรัตน์ รอดคุ้ม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายธีระพงษ์ โพธิสำนัก

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงธัญชนก จันนาค
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงอลิษา นภากร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงสุภาพร เขียวขำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายปฏิภาณ สีแตง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ เปรมสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายกฤติพงศ์ ประตังเวสา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายวรฤทธิ

์

ชาติชะนา
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงชลธิชา คุ้มครอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายธนกฤต จรัญญา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงจิราวรรณ น้อยเอียม

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงวรรณิษา เรืองอยู่
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายนฤเบศ ชาวสวน
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงชลธิชา เมฆฉาย
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงชญานันท์ อินจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายวันมงคล ธิโนชัย
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายจุลจักร เกตุวัน
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๔๐

เด็กชายศราวุตร์ ทองคง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงธัญญลักษ์ คงเฉลิม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงปภาดา สุบรรณสาร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เดชะผล
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แพงวงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายภูกิจ ชะอุ่มดวง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชูชืน

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงใบเฟร์น สร้อยฟา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงพรนภา แจ่มจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงกฤตพร อินคำพร
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๖ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงกมล เสาร์แก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงนุชนารถ เกษี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายภัทรดนัย ศรีคำหอม
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ มีสัจ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงธนิษฐา แรงเขตกิจ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายพิพัฒน์ สินเสถียรสุข
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายสุรบดินทร์ จันทร์ฤทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายธนารัตน์ คำหอม
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศาสะนะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายณัฐพล หารสาริกิจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๖๐

เด็กชายธรรมรัตน์ นิยันตัง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายนฤมิตร วีระรัตนมณี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายธนพร นาคหนู

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายปติกร เนียมอินทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายสรศักดิ

์

เทพหมอยา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายดนุนัย แก้วไกรษร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๖๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สีฉำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงนริศรา แสงสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายธัญวิท แสงสีงาม
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายวรภัทร หวังโสม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงพุทธชาติ คงสัสตา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงเกวลิน ปกปอง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายอิทธิวัฒน์ นิทาน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงพัชร์สิตา จิรพัฒนชัยยศ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ศรีบุตร
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายปยวัฒน์ หมันเขตรกิจ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สมจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงพรรณปพร พลขันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายอานัส ฤทธิเต็ม

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายณัฐพล แซ่ซี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๘๐

เด็กหญิงอภิชญา แรงเขตการ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายธัญยธรณ์ บ่อถำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๘๒
เด็กหญิงพรรณณิษา ชเรอเดอร์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงอริสรา ศรศิลป

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มันหาท้าว
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ มันหาท้าว
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายศิริพันธ์ ลันดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงธนัญญา แรงเขตกิจ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายพิทวัส โพธิงาม

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ฤทธิเต็ม

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงพนาภรณ์ ดินปลี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงวรรณณิสา ศรีโสม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงศิริวรรณ อาษาเสนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายอมรเทพ คำผุย
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายวโรดม อินพ่วง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงกิตติยา เทียนแจ่ม
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายสวัสดิรักษ์ กลินชัย

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงเขมิสรา มีพร้อม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายภัทรดนัย ภัทรบุญยพงศ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงสุนิสา มีสำลี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงภาณุมาศ แจ่มรุจี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงพรรณวสา ศรีสุธรรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายเฉลิมขวัญฐิติ ดาอิม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๐๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา ม่านมูล
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายวชิรวิทย์ ยอดฉิมมา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงอภิชญา อ่อนอุทัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงโกลัญญา อินทศร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๐๗

เด็กชายกันดิศ ทองอยู่
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงวรินทร บูรณะภักดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงบุษบา ฤทธิเย็น

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๑๐

เด็กชายนรินทร์ ทองอนันต์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ณฎา ศรีจันทร์เกษม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายชนกชนม์ อิมสมบัติ

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายปรัชญา วงค์เลิศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงศุภิสรา สมิงใหญ่
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงปวริศา คำสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ไร่นุ่น
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงภัทรวดี ลีประเสริฐสุนทร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เพิมผล

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงวิพารัตน์ คชานันท์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๘ / ๒๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงวรลักษณ์ บุญเกิด

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายชัชพงศ์ เหล่าจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงสาวิตรี ด้วงเหม็น
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงณัชชนม์ ธูปคำ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายพรรษกร แสงสังข์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายเจษฎา เภตรา
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายณัฐวุฒ บุตรวิลัย
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายธราเทพ แผงตัน
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายปญญา สุทัศน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายปฏิญญา ดีประสิทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๓๐

เด็กชายศิขรินทร์ คมขุนทด
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายสุพัฒน์ หลวงวิชา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายสมเกียรติ เพ็งวัง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๓๓
เด็กหญิงขวัญภิรมณ์ แตงอ่อน

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงจันทิมา นาปอม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงธัญจิรา แสนสุภา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงปนัดดา สุขสัตย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงพรสวรรค์ หมันเกตุ

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงมุฑิตา อินมัน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงวรรณิสา แพรจิตร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงวรัญญา รักษาแดน
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงศิริพร ทองดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงอรปรียา สุภักดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงอนันธิดา แสงทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงประดับฟา ดาษดืน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายณัฐพล แสนสุภา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงชลธิชา สังวาลย์เงิน
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายรัชชานนท์ เจริญใย
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงสุนิสา สมขาว
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายกชนน ประพัสร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๕๐

เด็กหญิงขวัญกมล แตงอ่อน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายชุตินนท์ ห้วยแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายชินภัค โพธิเสือ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงชลธิชา แจ้งอิม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายรพีภัทร ฤาชา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๙ / ๒๕๘

้
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กพ ๓๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงรัตติกาล แสงทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงอนิสา สุทัศน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์คล้าย
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ บรรเลงกาศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงวิภาพร ตาทิพย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงวรรณภา ศรีพรมสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงศิริพัชรา จุลมุสิ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายนันทิภาคย์ สังวาลไพร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายกฤษฎา จินตะสุวรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายดิเรก ศรีสมุทร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายศุภกรณ์ อินทรประกอบ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงศุภชริการ์ งามประเสริฐ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงปรีดีญากร ประดิษฐนุช
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงธนัชพร ศรีริบุตร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงกฤติยาณี พันธ์มี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงศศิกานต์ มณีพงษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงเนตรนภา คำแสน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงณัฐภัทร พิลึก
๒๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายชยานนท์ สิงห์แก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ภู่ภีโญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงนิชาภัทร ล่ามูล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายณิธิฤทธิ

์

ศักดิดา

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายพนารักษ์ บุญคุณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงนฤมล ช้างจัน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายณัฐชกรณ์ สาตร์กลิน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ จีนจาน
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายพงษ์วิณิช มีสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงมาริสา บัวปอม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงธนัฐดา สมัคการ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงสุภัควดี วงษ์ศรีแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงนภัทรสร อินดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายโยธิน สีดานุช
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ วงค์สีลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงนะเม ไม่มีนามสกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงนภัส แก้วเกษ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๐ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงปวริศา ศิริพงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงพรพิมล เขียนขัน
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๙๒
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ ก้อนจ้าย

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงสุชาดา โมลาลาย
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงสิริญญา ทิพวรรณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงสุนันทา เข็มทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงชลธิชา อุบลอ่อน
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงจิรประภา คำพวงวิจิตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงสุนิศา สกุลพิมพ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงกรรณวิสา ทองโชติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงปฐิพร ปานคำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงธิสชา เปงบุญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงวรรณพร สีกล่อม
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงตวงทอง มะปราง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายศรุต อินทร์แก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงพัทธมน รัตนะวราหะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงลลิตวดี ยังสถาน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กชายวรเมธ กุลภัทรเกิดสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๐๘

เด็กชายเทวัญ คำเสียง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงศดานันท์ ขอนทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงสุภัสสรา ดำเสนเจริญวงค์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงอรดา จันทะบัตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงปยดา คงคา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงติมากร จันทะโย
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงบุญสิตา เรืองวงค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายกริช ศิลาหลัก
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายพีระพัชร ศรีภูธร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายตันติกร พุ่มเหรียญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายนพศักดิ

์

ศรีเทียมศักดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงอาริยา อินทรโชติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โชคทวีชัยเจริญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายสหรัฐ ทวีผล
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

มาสอน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายนนทวัตร อยู่สิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายสิรวิชญ์ โชติผลารัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๑ / ๒๕๘

้
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กพ ๓๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายนนทภัทร์ ศรีเดช
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายฌัฐวุฒิ โยมปอม
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๒๗
เด็กชายวรรณพรรธน์ พุ่มใย

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายจักรกฤช แย้มทิพย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงรัชฎาพร พุ่มทุเรียน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๓๐

เด็กชายนิพิฐพนธ์ อินทร์เขียว
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร์ยิม

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายพิชิตพงษ์ กาลมูล
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๓๓
เด็กชายสุภณัทฐพงษ์ บุรกิจภาชัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงกมลนิตย์ จองรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายศราวุฒิ พูลเขตต์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงวนิตรา บัลลังก์นาค
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายภูวดล จันทดวง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายปณณธร บุญส่งธรรมสกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายธีรพงศ์ พาพรหม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงธิดามาศ ร่วมนิตย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงภัณณิตา อรวร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงณัฏฐนิช บุญเนรมิตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงนิรชา กนกสิงห์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายกิตติกรณ์ ทับควรชุม
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายเจซอน ยัง บุสตามานเต้
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ บุ่งหวาย
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายลัทธพล วงษ์วิกย์กรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็ชรไทย
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงศุภราทิพย์ ภู่วิไล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๕๐

เด็กชายชิตพล เจริญศิลป
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงภัทรพร จิรัฐติกาลกุลเวท
๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายพรวิษย์ อิมสุขศรี

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงสรัลชนา การะเกษ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงศศิธร โทนหงส์ษา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงภูริชา ทานะมัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงอชิรญา แก้วเก่า
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงมยุริน ใจแสน
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เหมะสุทธินันท์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงกนกเนตร นันท์ภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๒ / ๒๕๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงณัฐธยาน์ วงศ์บุญศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายพงศกร กุลชา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงจันทร์ฉาย เฉียดกลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๖๓
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ์ จารุโชติวิจิตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงธนัญชนก กันพรหม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายอรรถกร สังข์ศิริ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงธนัชชา เชือศรี

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

ราญพล
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงปาณิสรา โรจน์พัฒนกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงนัทธมล เปงยาวงศ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๗๐

เด็กชายนบพระ กังขาว
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายตะวัน บัวจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายพันธุ์ธัช ผลชอบ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงณัฐพัชร์ สินทวีเสถียร
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงชญานุตต์ มะรินิล
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงชิชุ ธนูทองสัมพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายคุณากร ล่องชูผล
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายชยากร ชัยชนะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายกิตติกร ยาหอม
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงเรืองเเสง พุทธราชา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายพีระ เเพบัว
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงพัฒน์รวี ศรีบุญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงพันทิพย์ บุตรวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายวิภู นารอด
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงศิรวดี กระจ่าง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงเปมิกา เอกวัฒนาไพร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๘๖
เด็กหญิงแพรวพิชชา ขวัญแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงกนกนุช ไตรวัชรกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงนาดาว ไชยชำนาญเวทย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงนภัส ตันเวหาศิริกุล
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงสุชาดา หัสรังษี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงเพชรลดา เชยเพ็ชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงณัฐชยา พลับเกลียง

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กชายกิตติภพ บุรุษศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงอธิชา มีนรินทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๓ / ๒๕๘

้
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กพ ๓๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ รุ่งเลิศธนกิจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ สิงห์ทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายพงศ์สฤษฎ์ เลิศไกร
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายมาร์ค
เบ้ามี แมททิแลสซิ ๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงโชติรส พิรุณจิตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายพีรภัทร วีระศัย

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

รุ่งสกุล
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงปุณยาพร แจ่มหม้อ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กชายศิวกร อินยะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงปทิตตา กุลฤดีกัมปนาท
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงเบญจมาศ พุฒตาลดง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กชายนัฐพงศ์ ปรางวิรุฬห์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายรัชชานนท์ บุญญเมธานันท์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายณัฐภัทร บุญมูล
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๐๙

เด็กชายสหชาติ ไม้สุพร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงนำพลอย พีระพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายภิพัฒพงษ์ เสียงเสนาะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงธนพร อินทร์โพธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงศศฺิวิมล มากเล่ง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ แหลมหลัก
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงขนิษฐา แซ่ตัง

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๑๖ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
จันพุฒ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงณัฐณิชา มะโน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงชลธิชา ช่วยไธสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงนภสร แจ้งอิม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงปภาวรินท์ บดีรัฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายพงศ์วรินท์ บุญรอด
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายธนกฤต พันพิพัฒน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายธนดล ขำหลักร้อย
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายต้นนำ นิลรัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายนิธิวัฒน์ ศรีนันทวัฒน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ คงทน
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายณภัทร ชีวสิทธิรุ่งเรือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายชัชดล ประสิทธิเมตต์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายธณภัทร แก้วลังกา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กชายวัชรพงษ์ พุ่มอิม

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงนภัสสร ฉัตรฉายแสง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงกนกรดา เพียคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายภาราฎา ทันยกิจ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงอารีย์ หมันเขตกิจ

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงพรพิมล คำพิบูลย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๓๖

นางสาวจุฑามาส พงษ์ก่อสร้าง
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงชิษณุชา ประธรรมสาร
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงเพชรดา จิตสนธิ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๓๙

นางสาวฐิตพร ผาดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๔๐

เด็กหญิงชมมณี นิลแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงฉัตรแก้ว รุ่งเรืองโชติสกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๔๒

นางสาววรรณฉัตร จันทร์อิน
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงสุพัตรา สามงามยา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๔๔

นางสาววณิชญา ทาสุ่ม
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๔๕

นางสาวพรปวีณ์ วัฒนวาณิชย์กิจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงกฤษณา เสือดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๔๗

นางสาวมัลลิกา วินัยธรรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๔๘

นายวชิรวิชญ์ น้อยเกิด
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รังผึง

้

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงฌิชชนก พูลบางยุง
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงปณิตา ดาบัวพันธ์
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายพงศกร แซ่ตัง

้

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงอินธาณี เหล็กพะเนาว์
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงอาภากร โสภณภัทริน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงสุภจิรา แสงแก้ว ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายอธิภู แจ่มตระกูล ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายธนศักดิ

์

สายสุด

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายจักรภัทร เกษมสุข ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงพรปวีณ์ ยศเรืองศักดิ

์

๒๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๖๐

เด็กหญิงมรกต สีดานุช
๑๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายสุรนาฎ ขอนทอง ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายนวพล วาศรี ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายชินวัตร รักพ่วง ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายปกรณ์ศิริ ทองรวม ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายวชิรวิทย์ เชือปรางค์

้

๑๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงญาณิศา คำบุญมี
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงสุกฤตา อินเล็ก

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายปริญญา เรืองวงษ์
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงลิลฎา นันไชย
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๗๐

เด็กชายธาวิน วันชัย ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงศิริพร ปอมปราการ
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายนพเก้า สิงห์วี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายปุณยวีร์ ปานสกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงกาญจนา จันทร์บัว
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงณัชมล จันทร์น้อย
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายกฤษฎา บุตรดาหาร
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กิมิพันธ์
๑๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายพีระพัฒน์ แซ่ก๊วย
๑๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายณัฐพงศ์ พรมมาตร์
๒๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงขัติยาภรณ์ พุทธิวงศ์
๑๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ มีสุข
๒๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายวรพงษ์ โพธิไกร

์

๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงฐิติวรดา เศรษฐภักดี ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงกนกพร จันทร์ลอย
๑๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายอานนท์ พะยะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก่งศิริ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายอชิระ ศรีกระหวัน ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงนันท์นภัส สีพรมมา
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงกุลวดี
เหง้าพรหมมินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๙๐

เด็กชายรพีภัทร อินจันทร์
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงณัฐพร เลขนอก ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายพงศธร บุญมี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายจิตรภาณุ พิณดนตรี ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงนันท์นภัส พูนเกษม ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงลักขณา อ้นปาน
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายเดชชาติ มูคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ จินตะนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงสิริยากร คำตา
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายศรีหราช อีอีจิมะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๖ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายยงยศ ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๐๑

เด็กชายรัฐภูมิ คงต๊ะ
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๐๒

เด็กชายอนุสรณ์ พรหมอินทร์
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงสุนิสา สุวรรณสนธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงศศิมาศ มูคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงชลดา โฉมแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๐๖

เด็กหญิงนาตยา อาจหาญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงสุธิดา กระทุ่มขันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงศศิธร มากสาย
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงปทมพร สุขขา
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๑๐

เด็กชายวรเมธ สุขสม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายเขมรัฐ กุญชร
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงสุภาพร แก้วปุนนิล
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ กุญชร
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงนุสจรี นาคทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายสิทธิโชค ปานทองคำ
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พลสอน
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายนัฐพงษ์ โพศักดิศรี

์

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายพงศกร สุขเนตร
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายกฤษดา พวงทอง
๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๒๐

เด็กชายศิริวัฒน์ ทองกรำ
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายประกรชัย รักปกกิจ
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงวัชรีพร นารอด
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงนำทิพย์ กาจักร์
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงปนัดดา เหมือนอินทร์
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงสุจิตรา เกตุแก้ว ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงวาริตา เสือสูงเนิน
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงณัฐนรี ทองสมัย ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ สงคุ้ม ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลิมบำรุง

้

๒๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๓๐

เด็กหญิงอัจฉรา อ่วมเอียม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายดนัย เกิดขำมา ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายธนาภรณ์ โสภัณ
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายอาณัติ แทนเถือน

่

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายโชคนที กรัดแพร
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงอารยา แทนเถือน

่

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๓๖

นางสมพร สุจจะชารี ๕/๓/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๓๗

นายสายชล มากอินทร์
๒๘/๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายบัญญพนต์ คันศร ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สีหาตา
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กชายสหรัฐ โม้ปอ
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายมะปราง วาแซ
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

ใจแสน
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายธีรพัตน์ เอียมละออ

่

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายนนทพัทธ์ ปสสา
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายปยะเชษฐ์ กลีบบัวบาน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายธนดล ชัยหา
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายจักรกริช จันทร์ศิริ
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงญาณิน จุ้ยขาว
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงวรารัฐ พูลสิน
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงวรรณณิศา ภู่งาม
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงศศิวิมล ไทยเจริญ
๑๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงจรัสทิพย์ กลินจันทร์

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงณัฐมา แซ่ลิม

้

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายวัชรพงศ์ บึงกลาง
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายอนุชิต ทองสุทธิ

์

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายสิทธิชัย โตพุ่ม ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายณัฐภูมิ เลิศจริยา
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายกิตติพงศ์ คุ้มผล
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ มิลา
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๖๐

เด็กหญิงสมฤดี ฉันจร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงจงรักษ์ กกฝาย
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงนิชาดา คงประเสริฐ
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงปนัดดา อิมพงษ์

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บำรุงรัตน์ ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงสริญญา บัวผัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายโกศล แย้มพจนา
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายธีรภัทร ฉิมแปน
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายสุวิชย์ ภัยมณี
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงกาญจนา วงษ์มาดิษฐ์
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายอรรถพล ใจแสน
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงพินธ์สุดา บุญเกิด
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงพิชชาภา นาคคล้าย
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงปราริษา ตล้ายอ้น
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายเจริญศักดิ

์

ยุบลไมล์
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายพีระณัฐ กูดประทาย
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายวัลลภ อันเตวา
๑๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงพิมพิศา หาสนนท์
๑๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

ด้วงเหม
๒๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงพิมวิภา หาสนนท์
๑๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงสุชาวลี พุฒหยวก
๑๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงจันจิรา พรมศรี ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงอมลวรรณ เรืองกุล
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงวริศรา อินเสน่หา
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงปาณิสรา ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายพฤทธิภาค เทพสกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายธนกร อยู่สุขสวัสดิ

์

๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายนิรภัฏ โฉมนาค
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงปพิชญา เกิดพรสวรรค์ ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ ทิมเชือ

้

๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงฤทธิภรณ์ นารอด
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายจิรายุ มีมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงธีริศรา ศรีเมือง
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายชนัญู สีตลพฤกษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงกชพร พรมแสง
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายนิติรัฐ พรมฤทธิ

์

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๙๖ เด็กหญิงจันทร์จีราภรณ์
พรมมิ

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วสุข
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายศรัญย์ชัย อ่วมสถิตย์
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายปนนวิชญ์ บัวแย้ม ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงชลิศา เพ็งศิริ

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงฐิติชญา ศิริวาโภ
๑๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กชายกฤตธี บางพาน
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายพงษ์พิชญ์ งามวงษ์ ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๐๔

เด็กหญิงเมธาวดี สายเนตร
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๙ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงณัฐนิชย์ พัฒนมหกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายจิรายุ อ๊าเฮงตระกูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๐๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ พันลา
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายวชิรวิทย์ พิลามาต ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงพัตรพิมล ทองใบไพศาล
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กชายอนันตชิน ขุนพิทักษ์
๓๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายโรจณินทร์ บุญศิริมณีโชค ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายศิวัช ภูวิชิต ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๑๓
เด็กหญิงเฮเตอร์ เมย์ เกษหอม เกรย์ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายธีรดนย์ ศรีติราช ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายวัชรพงศ์ สังคง ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปทมดรุณวิทย์ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๑๖

นายวชิรกรณ์ วันนู
๑๒/๒/๒๕๑๕

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายศักดิชัย

์

พรมอุทัย
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงพรพิมล คงขันธ์
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงภัทรภรณ์ แก้วเข็ม ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายกฤษณพงศ์ ลาพาศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงฐิติมา คำอินทร์ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ วังอาจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงจีราวัลย์ อุ่นดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายอภิวัฒน์ มาเกิดพะเนา
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงปนัดดา ประสายกา ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ มัจฉาน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ พาพรหม
๑๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายณัฐพล บัวบุตร
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ร่วมจิตร
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๓๐

เด็กหญิงอาทิตยา โพธิช่วย

์

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงลักษิกา เงินเมือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงชฎาพร ฉัตรธรรม
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงธนารัตน์ คงทน ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงนาตยา พลศรีราช
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายจารุพัฒน์ โมรี ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายจตุพล นุชพงษ์
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ กระต่ายทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงภัทรธิดา อภัยศรี ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงสุชิตา สมพงษ์ ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๐ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายปยะวัฒน์ มีทองดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงปาริชาต จารุวัฒน์ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายเฉลิมชัย ช่อดาว
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงยุวธิดา สว่างสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๔๔

นางสาวรังสิมันตุ์ ผาทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงภัคพินันท์ สืบหลำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายศราวุฒิ แขนสันเทียะ

๊

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงศุธิตา สาคร
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายนพดล ต้นทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายกิตติพงศ์ ไกยสวน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๕๐

เด็กชายเฉลิมชัย ทำจันทรทา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายจักรพงษ์ เชือแถว

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ แจ่มบุญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายวัชรากร ทองคำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายปยะณัฐ ปรีเปรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายปภินวิทย์ ช้างโสภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายวันชัย ดีมาก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายเกสรา รักชาวนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงธนัชพร ท้วมนิม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงสุนิษา บัวทุ่งน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ หนองหลวง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กหญิงศิริวรรณ ชนะศิล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงอรวรรณ ฐิติปริวัฒน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ทวีไว
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ปนสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงชมพู่ทอง แสงสว่าง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร สมัคราช
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงนำมนต์ ยิงสุข

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงอินธุอร ภักดิสอน

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายพงศ์ภาณุ เทียมคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๗๐

เด็กชายไพรัตน์ อินมาลัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายธนากร แจ่มกระจ่าง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

อัมพเศวตร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายณัฐวุติ คำพานุช
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายณัฐพงศ์ อันชนะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๑ / ๒๕๘

้
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กพ ๓๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายนิติกร ทองคำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายศรพิชิต พิมจักษุ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายพงษ์ทนา จุลจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญหนู
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายปยพงศ์ ภาลุน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กชายรัชพงษ์ คงทันดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายจรัสกร ชัยดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายกีรติ ผาทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงอนุศรา ทำจันทรทา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงอารียา สุขจอย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงสุนิสา ทองสุข
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มหึมา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงไอรดา ใหม่โสภา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงปริฉัตร ยางสูงสุด
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงน้องพลอย แก้วสว่าง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงจิรนันนท์ คุ้มวงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงประภัสสร โกรธมันคา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงรัชฎา ปนสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงปยะธิดา ทิพเสน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงสุธาวัลย์ สุจริต
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงพรรทิวา เอนกอนันต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงสุภาพร แก้วพนม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงเนตรนพา ขำวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงวราภรณ์ พ่วงจาด
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงรุ่งตะวัน อรรรถเสนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงจณิสตา กะลำพัก

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๐๑

เด็กชายธนาคาร หงษ์จุ้ย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กชายกรีชานนท์ สุดดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กชายกรวัตร ศรีจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กชายรพีภัทร ชืนสุวรรณ์

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๐๕

เด็กชายวัชระ บุญหนู
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กชายนครินทร์ ลาดำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กชายวุฒินันท์ คำยันต์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

แสนดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๐๙

เด็กชายธีรภัคร น้อยกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๒ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กหญิงสาธิกา สุขเพียรกิจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงอริสา บัวผึง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงดารารัตน์ แจ่มบุญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงศิรินันท์ พูลสวัสดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงอุษา สระแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงสุภาพร พิสดาร
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงปวิณอร กล้วยหอมทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงธิพา จุ้ยหงษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงยุพาพร ผาสุก
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงนิชานันท์ รอดแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๒๐

เด็กหญิงสินิทรา ฉัตรชมพู่
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๒๑
เด็กหญิงทิพย์พวรรณ ครุฑเกษม

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงสุนิสา พันธ์มนตรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายธนาเขต เกตุแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายเอกมงคล มะลิฉำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๒๕
เด็กชายรัตน์ชานนท์ อริตอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายอภิวัฒน์ สุขจอย
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายวีรภัคร คุ้มวงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายทศพร พุ่มระย้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายธนโชติ เกตุทรัพย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กชายพัชระ ฐิติปริวัฒน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายสุรพิชญา กากชุ่ม
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายเลิศหล้า หนองหลวง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายธนายุต สุวรรณภา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายทีรพรรณ สร้อยสีทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายชินภัทร น้อยคอน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายดุษฏี พันธ์มนตรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ ดีฤทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงมุกดาภา พันธ์เปยม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ชนะศิล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๔๐

เด็กหญิงปนัดดา กองพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงพฤกษา ปนสุข
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงณัฐรีญา สุขจอย
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงณธพร โกพัฒตา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๔๔
เด็กหญิงพรรณภรณ์ รอดแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงภัทรธิดา วงษ์วัย
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงรุ่งนิภาพร มลแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงจิราวรรณ แสงสม
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงหัทยา ปนประดับ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงพัชรพร ปานเผือน

่

๓/๑๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงวรรณิษา ครุฑเกษม
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงทัศวรรณ เย็นสนิท
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงอรวรรณ ปูจ้าย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายภูริภัทน์ แช่มโชติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายจังหวัด เผ่าพันธ์บุญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงธิติมา ชืนบาน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงสุนิษา เกษนิษกิจ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายปรเมฆ คำเมือง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายนเรศ พรมนิล
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายไพศาล ปรีเปรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กชายอนุวัฒน์ อยู่สุข
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ นาเคลือ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๖๒
เด็กหญิงประกายทิพย์

ตุดถี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ อินตาโสภี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายศิธิศักดิ

์

ศรีปนพริง

้

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายสุภวัฒน์ บุพศิริ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายสุรชัย ธุรมาลย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายอัฑฒกร กลินจันทร์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงเกวลิน คลังนุ่ม
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงบุษกร คำมัง
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๗๐

เด็กชายชนาภัทร ใส้พงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายธนาวุฒิ ฟกทรัพย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายธีรภัทร ดีวัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงปวิสา คุ่ยศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงพัชรา ศุภศร
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงวณิดา เขตกัน
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายสิรดนัย ตุดถี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงสุชาวดี เจตน์เขตร์กันต์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

คำมัง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายอรรณพ โนนสันเทียะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๘๘๐

เด็กชายอรรถกร ขวัญมา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กีตา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายเสกสรรค์ พันธ์พืช
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๘๓

นางสาวจิตตา คำมัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงปยธิดา สายทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๘๕

นายทองหล่อ ทองสุข
๑๗/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายนราธรณ์ บุตรศรีเรือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายกรรชัย พรมจีน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายพิเชษฐ์ ดวงจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายสิทธิพร เมนไทยสงค์
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๙๐

เด็กชายปติพงษ์ มสิกรรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายกณวรรธน์ พรมจีน
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงศุกลภัทร เฉลิมชัยศักดิศรี

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงทิฆัมพร แสงดอกไม้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๙๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน ไทยประเสริฐ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงนัชนันท์ ดีวัน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงนภาพร เสือโต
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงปนัดดา จันปา
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงนิสา ศรีวิชา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายนัทธพงศ์ อินเปอย
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ สร้อยดอกสน

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กชายภานุภัทร พงษา
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๐๒

เด็กชายระพีพัตร เดชจิต
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กชายเวชพิสิฐ บินขุนทด
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๐๔

เด็กชายศรายุทธ ปรีพิม
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กชายสราวุธ พรมพิทักษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๐๖

เด็กชายศรัณยพงศ์ เพ็งสอน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายนนชัย วงษ์โสภา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา การเนือง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๐๙

เด็กหญิงสตางค์ ภูเขียว
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๑๐

เด็กหญิงสุธีกานต์ น้อยสกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงนภสร จันทร์ป
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ เครือแสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงตรีนุช จันทร์ยิม

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงญาณิน พุทธวงษ์วาล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วกรรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงสุพัชรา วารี
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงนัฐชานันท์ ดีวัน
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงอารยา เมืองทา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงชนิดา หมืนชำนาญ

่

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายพีรพัฒน์ หอมสุวรรณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายศรัณฤทธิ

์

โรจนธนาภรณ์
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายปราการ สุทธิประดิษฐ์
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายไกรสิทธิ มโนรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หอมสุวรรณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายชัยยัณ บุญเพ็ง
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายรัชชานนท์ กองแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายนฤเทพ จันขุด
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงณัฐริกา เพ็งสอน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ การัตน์
๑๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กหญิงแพรวา พรมจีน
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๓๑
เด็กหญิงประกายมุก เอียมลออ

่

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๓๒
เด็กหญิงญาณาทิพย์ สว่างใจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงปาริชาติ พรมจีน
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงเพชรแพร จงชานสิทโท
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายคมชาญ เฉิน
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กชายธนาธร สุนทรวรลักษณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายสรยุทธ อิมสวัสดิ

่ ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายศรายุทธ กิจจา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายธนรัช รบไพรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๔๐

เด็กชายกิตติยะ ปนแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายสาทิต จีนเอม
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายธีรภัทร ประคองพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายปวริศ สุวรรณสิงห์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายธนพัฒน์ สุขระโชติกร
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงอภิญญา กล้าหาญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ประหยัด
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงจีรนันท์ กาญจนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขประมูล
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงสุนิสา รอดกสิกรรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๖ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๙๕๐

เด็กหญิงจณิตรา บุญมาก
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงสุรัตน์สินี ยีตัน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงจินตภา ฉิมพลี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายดาวิด รอยเทมันน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายพรชัย ชุ่มแจ่ม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายจิรเมธ ทับพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายศุภกิตต์ แก้วธานี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายภูวดล กลัดกลีบ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายศุภกฤษณ์ คุ้มชู

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายปยังกรู อินทร์ทับ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๖๐

เด็กชายฌาณวัฒน์ อินเลียง

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทะระ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงแพรวา จันคง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงอาริยา ภู่จีน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงอาธิตยา ง้าวแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ ล้อมสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองสงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงเมทนี เอียมถวิล

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงอัยรดา ยงกสิกรรม
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายขจรศักดิ

์

ขำมี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กชายธนภัทร เถาวัลย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายวรพล รุ่งน้อย
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายวิทวัส ครุฑเครือ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายณฐพล กิจจา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายพงศ์ดนัย จรุมเครือ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ขำแผลง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายธนกฤต ทังภิร

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายชนันธร ราชาเดช
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายภัทรพล เกษมญาติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงวิศรรษณี มีขวัญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๘๐

เด็กหญิงกุลหญิง หอมบุมผา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงปณิตา อังสุกาญจนกุล
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงณัฐนารา จันทร์รอด
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงตะวันฉาย ขุมด้วง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงเนตรปรียา เจริญวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๗ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงสุชาศิริ สาละนะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงกัลยาวดี พวงพี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงวิชญาพร พุ่มทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สนสิริ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายเมธธนันชัย ประเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๙๐

เด็กชายสุรภูมิ คุ่ยสาหร่าย
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายสรัล เขือนชนะ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายณัฎฐพัฒน์ แสงสว่าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายศิวกร จุลศิลป
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายชานนท์ เอกตาแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายกิตติพัทธ์ อินปา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายณภัทร ฉัตรไชยศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงอาทิตยา ทนเถือน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงปยะธิดา บุญศักดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงณัฐรากร บุคคะวัน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ จันทร์กลำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงธนัชชา สีดาเสถียร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงอภิชญา นามสง่า

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร หงษ์ทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงณัฐวดี มีสกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายชุติพงษ์ เฮงสุวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ เยาวะพินน์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายพิทักษ์ชัย เกตุมี

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายอัศม์เดช เต่าหลำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ มนต์จิราพงศ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายสิทธิชาติ จันโทสถ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๑๑

นายธรรมรัตน์ ศรีคุณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๑๒

นายสหรัฐ กิงกันหา

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๑๓

นางสาวศุจินทรา หอมบุบผา
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๑๔

นายเมธี น้อยม่วง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๑๕

นายอนันต์ สีทา
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๑๖

นางสาวศศิกานต์ ทิพย์สุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๑๗
นางสาวปภาวรินทร์ อรุณประภารัตน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๑๘

นางสาวจินดารัตน์ พลอยเจ็ก
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๑๙

นายจักรพรรณ์ สุวรรณบาง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๐๒๐
นายอนุชา ไม้สนธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๒๑

นางสาวเกษรา แก้วสมพงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๒๒

นางสาววรรณธิญา เซ็นน้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๒๓

นางสาววรัตถา
บุญสิตาอาชานนท์ ๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๒๔

นางสาวศิริพรรณ ทองสุทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๒๕

นางสาวศิริวรรณ ทองสุทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๒๖

นางสาวผริตา นิพนธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กชายวีรภัทร โสชาลี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กชายวสันต์ อภิชาต
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ปนกวด

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายธีรพงษ์ พิลา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กหญิงกนกกร สิงห์เถือน

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กชายธนพล แนมเถือน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กชายนภสินธุ์ เย็นจิตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๓๔

เด็กหญิงสนิฎา อู่ทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กหญิงนันท์นภัส คุ้มขุน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีเงิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายวีระวัฒน์ หัตถบูรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๓๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ อิมสมบัติ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ว่องไว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงเอืองพร

้

โยธะชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายพงษ์ศกร กลินเทียน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๔๒

เด็กหญิงกนิษฐา เงินทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงทัศนีย์ ปานะ
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงวรรนิษา อินธนา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๔๕

เด็กหญิงอรอนงค์ แปนสุวรรณ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๔๖

เด็กหญิงจิรัชญา แคนเภา ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงเมริษา ศรีผง
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงพัชราวรรณ พันธ์ดี

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายจิรเมธ - ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายนพวิชญ์ สาแก้ว

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงศศิธร สะสม ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงสุภาพร ศิริ
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงประทุมพร สมบัติเจริญ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๕๔

เด็กหญิงวรเมธิณี เชือเสือ

้

๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๐๕๕

เด็กชายอภิรักษ์ รืนรวย

่

๑๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๕๖

เด็กหญิงศศิธร โพธิยานนท์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงภิศญาภัคฐ์ อมฤกษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงปทวรรณ จูเปรมปรี
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กหญิงน้องทราย ใจดี
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงเจนจิรา พุกปาน

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๖๑

เด็กหญิงวลัยภรณ์ เรือนนุช ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงนิภาพร ประวิงวงษ์
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กชายพัฒนโชติ จุมสุวรรณ์
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๖๔

เด็กชายพีรภัทร ดอนประฐม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๖๕

เด็กชายภาคิไนย ขำมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กชายวงศวัตฒน์ อมฤกษ์ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กหญิงปอแก้ว แก้วบุราณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงสิริพรรณ จันทร์กระจ่าง
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๖๙

เด็กหญิงแพรวนภา ธาระวุฒิ
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ไทยธานี ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงชัญญานุช ชาติวรรณ
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๗๒

เด็กชายจรัล รักษาริกิจ
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๗๓

เด็กชายเฉลิมพล น้อมไทสงค์
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กชายอัศฎาวุฒิ ทองด้วง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิงชนาพร มีมุข
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กหญิงกิตติญา ดอนไพวัลย์
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๗๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ไชยพรมมา
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงธันยารัตน์ พวงสาหร่าย
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงสุภาวดี ฉวีอินทร์
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงญาณิศา แซ่เจีย ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๘๑

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ มะฤทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงศิริวัฒนา ไชยมาตร์ ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงสุลัดดา เพชรแพร
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กหญิงเจนจิรา ใจมัน

่

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๘๕

เด็กหญิงยุวรัตน์ ชืนผล

่

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงนัยน์ปพร จันทร์ฉาย
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กชายกิตติวุฒิ สว่างศรี
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๘๘

เด็กชายฌานิศ คณธี
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๘๙

เด็กหญิงแสงรวี นิพล ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๐๙๐
นางสาวนุสรา เถาบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๓๙
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๙๑

นางสาวนิสรา ศรศักดา
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๙๒

นางสาวจารุวรรณ ชดเชย
๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๙๓

นางสาวจันทกานต์ เกิดพงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๙๔
นางสาวอัญญากรณ์ ชาอินทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๙๕

นางสาวมาริชาติ วิโรจนพันธ์
๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๙๖

นางสาวกัญญารัตน์ ยามวัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๙๗

นางสาวเนตรนภา แว่นแก้ว
๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๙๘

นางสาวชฎาภา ลุยทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๐๙๙

นายอิทธิพล บัวพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๐๐
นายวันชนะ อภัยภักดี

๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๐๑

นางสาวหัทยา ทองคำเปลว
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๐๒

นางสาวจิราภา เกิดพงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๐๓

นายเกียรติศักดิ

์

อินยัง
๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๐๔

นางสาวนิลาวัลย์ บุญแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๐๕

นางสาวลักษวดี สระแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๐๖

นางสาวพิมรพัฒน์ ทิมสี
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๐๗

นางสาวทัสนันทร์ มณีนก
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๐๘

นางสาววัลลภา พรมแตง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๐๙

นางสาวกมลชนก โพธิธิน

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๑๐

นางสาวสุภาพร ตาสุสี
๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๑๑

นางสาววรรวิษา วิเศษสิงห์
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๑๒

นายธนวัฒน์ แก่นเสน
๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๑๓

นายศิรสิทธิ

์

ชืนบาน

่

๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๑๔

นายอนันตชัย ตาสันเทียะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๑๕

นายสหรัฐ บุญอิม

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๑๖

นายอุดมพร อ้วนทา
๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๑๗

นายธีรภัทร์ สุขภักดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๑๘

นายกฤษณะ ทับเกลียง

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๑๙

นางสาวจีรวดี ปดทุมฝาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๒๐

นายนันทวุฒิ แก้วดวงศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๒๑

นายสิทธิศักดิ

์

คงคา
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๒๒

นายนิพนธ์ ดาอิม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๒๓

นายรุตติพงษ์ เอียมยิง

่ ่

๒๕/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๒๔

นายพันทกานต์ จูแนบ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๑๒๕

นายอมรเทพ เนืองตุ้ย

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๒๖

นายวีระพันธ์ ผลวิเศษ
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๒๗

นางสาวรัตติกาล วัดภู่
๑๘/๐๗/๒๕๓๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๒๘

นายชลภัทร วัฒนกลวัชร
๐๒/๑๒/๒๕๒๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงกรวรรณ ศรีภุมมา ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กชายพีรณัต ยังเจริญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายภัทรชัย คำเมือง ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายรัชชานนท์ กิมจีน
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายสุริยะ ศรีนวล
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงณัฐกฤตา คล้ายปลืม

้

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงแสงเพ็ญ ศรีหงษ์
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายศุปกิจ อยู่สุภาพ
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายคมสันต์ เนินขุนทด ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายธนพัฒน์ เคนแก้ว ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงพิชญาพร นาคะมงคล
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงอิงฟา ยศปญญา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงปทมาภรณ์ เกษแก้ว ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงอรษา กางจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายวันนภพ พึงพรหม

่

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายณรงค์เดช น้อยศรี
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายสุทัศน์ มีสอน
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายสถิตย์ โพธิศรี

์

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงทิฆัมพร แสงคำ
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายวรากรณ์ มัททะบัญฑิตย์
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายอานนท์ อยู่ขอม
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยยะ

๒๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงศศิธร เจิมขำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงอลิสา สระทองสง ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงวรรวิสา สำลี
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงรสกร ศรีนวล
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายธีรวัฒน์ เปยมแพร
๑๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงนุศรา ชำนาญไพร
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กล่อมปญญา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกรด ไร่หลักขวัญ  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงเขมจิรา ขำคม
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสวัสดิ

์ ์

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายภัทรพล วุฒิ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิสวัสดิ

์ ์

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๒ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กหญิงนภัสสร จันทร์แดง ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิสวัสดิ

์ ์

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงภัทรธิดา สายคำกอง ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิสวัสดิ

์ ์

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงณัฐริดา จุ้ยเสงียม

่

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิสวัสดิ

์ ์

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงชลดา พันธ์ดี
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสวัสดิ

์ ์

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายเอกนัท แสงใย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสวัสดิ

์ ์

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายมาโนชย์ สุขสว่าง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิสวัสดิ

์ ์

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์แดง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิสวัสดิ

์ ์

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายธนวรรณ เสนาเจริญ ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิสวัสดิ

์ ์

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายกฤษฎา ขำมี
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสวัสดิ

์ ์

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายสุรเดช อบเขย
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสวัสดิ

์ ์

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๑๗๐

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ขมชืน

่

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพธิสวัสดิ

์ ์

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายปงปอนด์ - ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิสวัสดิ

์ ์

ศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายวิชาญ เค้าหัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายวรวิทย์ นาคสุข ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายณัฐพงค์ คงอรุณ
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายจิราวุฒิ เกษรเกิด
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายโชคชัย ศรีเจริญ ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายณภัทร วงษ์แก้ว ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายขวัญเมือง วารี ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายเอกพล อ่อนกล้า
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงปนัดดา หิรัญญาพร
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ แสงเย็น
๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงสุมาวดี จันทร์ดวง
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงปวรรัตน์ มาแก้ว ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงเยาวพร ดอกบัว
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงธัญรดา สงวนลานนท์
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงศุภรดา แก้วคุ้มภัย
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายคณาธิป ม่วงบาง
๒๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงวริศรา ปานนุ่น
๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายอภิชาติ เอียมดี

่

๑๗/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๙๐

เด็กหญิงสุภัตรา โสภา
๓๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายพีรภัทร วันทอง
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายชัยพร ทันไม้
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายไพรัตน์ ฉายแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายนภดล วิรัชวงษ์
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายสุริยา เพียรรัตน์ ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายนภดล ตะเคียนแดง ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายกฤษณะ สำเภา
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายกฤษณะ เกิดสุวรรณ์
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงนภัสสร กลินจันทร์

่

๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงเบญญาภา คำกรุงเก่า

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๐๑

เด็กหญิงพรหมนภา สระทองปา
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงเกวลิน อายุวัฒน์ ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ศักดิเพชร

์

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงวรนิษถาพร มัจฉิม ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๐๕

เด็กหญิงสิริวิมล สมโภชน์
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กหญิงวิรัญญา สุวรรณวงศ์ ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๐๗

เด็กชายนพกร ถมทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๐๘

เด็กชายพีระพงษ์ หาดทราย
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๐๙

เด็กชายนิวัติน์ นำเต้าไฟ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงวารุณี มังกร
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงกุลนิภา กลินเพ็ญ

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๑๒

นางสาวภัคธิชา ขำเมือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๑๓

นางสาวทิพวรรณ แช่มชืน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงกรกฎ แสงภารา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายธนกฤต แสงเมล์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายธนากร เขียวเล็ก
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายธีระวัฒน์ คุ้มวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายนวพล นวลจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายนัฐวีร์ เอียมพ่วง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๒๐

เด็กชายโรจนศักดิ

์

บุญประสงค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายวินัย เคนทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขยิม

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ล้อมวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงจิรภัทร สืบเพ็ง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงชลธิชา โสมโสรส
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สาพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงดรุณี แซ่ฉัว

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงเนปุยพิว -
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงบัณฑิตา คะใจ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงผกามาศ พรหมอุทัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงพรรณวรท เครือเสาร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงพัชริดา ยงเยืองพันธ์

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงพิมชนก ธงชัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงเมธาวี พองผาลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงยุพิน พิมพ์สระเกตุ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงลลิตา ทับทิมศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงวรรณิษา วงษ์จ่า
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงวราภรณ์ สมโภชน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงวิกานดา
ปรายยอดประเสริฐ ๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๔๐

เด็กหญิงศศิวิมล ข่มพัด
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงศุภรัตน์ ทองอ่อน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงอรพรรณ เลาคำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ชูพินิจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายกฤษณะ ศรชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายจักรพรรณ ประเทศา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายณัฐดนัย คงสาตรา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ มีโต
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายนวพล วงษ์เขียด
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายประพล อินทร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๕๐

เด็กชายพีรพงษ์ หุ่นเทียง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายพีรพงษ์ พรมทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายไพฑูล แนวทัศน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายภูวดล ดินแดง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายรัชชานนท์ แปนปน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายรัชชานนท์ ปยะจันทรานนท์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายวราเทพ ใจชืน

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายศิริโรจน์ พิงพิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ศิริพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายสิทธินนท์ ล้อมวงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๖๐

เด็กชายอัษฎาพงษ์ แผนดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายทัตพงศ์ แก้วเพชร
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายพชรดนัย บรรณสาร
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายวัชระ จารุวัฒน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายสุรพล บุญส่ง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงกัญญา ไทยสงค์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กิติราช
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ พุ่มทุเรียน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงพรพิมล พลอาจ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงเพชรศรีนิล แสงจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงมยุริน พูลสมบัติ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงมลฤดี ศรีภุธร
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โมลา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงสโรชา พลับผล
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงสาธิตา พลอยศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงสิริยากร สีชมภู
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงสุธินันท์ อัชรา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายกฤษณพงศ์ ภู่คง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายชัยทรัพย์ สุริยนต์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายธวัฒน์ชัย ถมเมืองปก
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงรตนภรณ์ กลำภู่
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายวรากร อิมยืนยง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงสรริศ อินโท
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายอนุชิต โต๊ะช้าง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายกรกฎ เอียมสารี

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงกิริยา เขตประทุม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงจิรัชยา สุภารัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงเยาวภา ทุมโครตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงสุวรรณา อ่วมบุญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายฐิติการต์ ไทยสงค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าเอียม

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายนนทวัฒน์ ชูศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายพงศ์พันธุุ์ ไก่คำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายภูธเนศ สำนองคำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายสุรวุฒิ พิลึก
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงสุริสา จันทร์งาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายอนุชิต สุดสอาด
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายพุทธรัตน์ ศิริฐาน
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงณัฐมน เนตอินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงธิรารัตน์ กุลฉิม
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๖ / ๒๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงสุชาวดี แก่นนาคำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๐๑

เด็กหญิงสุวรรณษา ใจดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๐๒

เด็กหญิงจรรยพร กลินบัว

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กชายนพรัตน์ สีแดง
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๐๔

เด็กหญิงประภัสสร รูปสม
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา สุดสา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๐๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยังยืน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๐๗

เด็กหญิงศภกร ไก่คำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงสุกัญญา นิยมไทย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๐๙

เด็กหญิงสุชาดา ยาสมุด
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๑๐

เด็กหญิงสุชาธิดา ลีจ้อย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงสุนิษา กลินบัว

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงสุพรรณษา อ่วมสถิตย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายกัมปนาท วงษ์ประดิษฐ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายกิตติพงษ์ รอดไผ่
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายกิตติภณ หนูทองเเดง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายคามินทร์ มีสี
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายณัฐยศ คำนวนมิตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เขตุการ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายเด่นดนัย กายสิทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กชายทิภพ นาคโควงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายธนาธร พันธ์สน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายธวัชชัย พัดเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ตราชู
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายพงศกร จันทร์กระจ่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายภานุ วงษ์อู๊ด
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายวรภพ โพธิเงิน

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายวัชระ สัตยาคูณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายกิตติธัช ศิริชัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายวรพจน์ โคสอน
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๓๐

เด็กชายศุภกร พรหมมินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายสิทธิกร ว่องวิกาล
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์ฉาย
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายอภิชาติ อยู่เกษม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงกรองทอง บุญคง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๗ / ๒๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงกัลยา ชูเชิด
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงชลธิชา เเก้วใน
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงชลิตา คงธนะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงณัฏฐา สระทองปา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงธนัญญา จันทร์ทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๔๐

เด็กหญิงมัทรี แสนเพียรดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงวิภาดา พลอาจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงสุนัดดา มะหัสธะนะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายกฤษดา ปนจุไร
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายจักรพรรดิ วังหอม
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายชาญติพล มาลัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายฐิติศักดิ

์

กระบวนศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สารโคตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายนัทธพงศ์ ดาษดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายนิวา เสนานะรินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กชายรัชชานนท์ ขอบทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายวรพจน์ ฉลาดพาสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายวุฒิชัย หิรัญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กชายอรรถชัย ไทยธานี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงกนกอร โทสวนจิตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงจันจิรา ประยูรศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงจีราพร วงษ์แก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงจีราพร จันทร์พรม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงชนิตา แสงเดือน
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงณิชา เพชรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงนิรัชพร แต่งงาม
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงบัณฑิตา อินบัว
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงปารวี กลำเจริญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงพรชิตา ทีแสงแดง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงพิชญ์ชา ภูลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงมุฑิตา หนูเทศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงลักษมณ บุญเพ็ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ โทลา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงสิรินธร จิรวัฒน์สุนทร
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงสุชาวดี หลักชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงสุวิมล สุทัศน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๗๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสงทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงอรวรรยา เจียมจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายธีรภัทร ประคำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายครรชิต ดอกบัว
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายตะวัน สือโสภา
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายเทวนาถ เสาแบบ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายธิตินันท์ ส.สุวรรณ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายธีระพงษ์ พันธ์ยัง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายนนทวัฒน์ เกิดสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๘๐

เด็กชายเนติบัณฑิต สรรพทรัพย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สำเภา
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายปฏิวัติ ปวงสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายศิริศักดิ

์

สุขานันท์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายศุภณัฐ งามเงา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๘๕
เด็กชายสกลฑิตธิคุณ สุขเถียร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายอมรเทพ รักขิตธรรม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๘๗
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ พงษ์เเขก

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงชลธิชา ขันทะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงนิชาพา พิมพ์แปลก

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงนิศารัตน์ บุญพวง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงเนตรตริญา ยอยหนูรอบ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ตรุษลักษณ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงปภัสสร มหาชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงพชรพร เพชรทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงพัชราภา กลำเจริญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงพาวิณี พลอาจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงภคพร นามาก
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงเรณุกา ทองแดงสี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงศศิธร ศักดิดี

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา สิทธิรักษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กหญิงนันทวรรณ ธรรมรักษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๐๒

เด็กชายพรชัย เลิศคง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๐๓

เด็กชายก้องภพ นามวิชา
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๐๔

เด็กชายจักรพันธ์ บุญผึง

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กชายจันทร์เกษม เมณฑ์กูล
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๐๖

เด็กชายจำรัส เงินอาจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๐๗

เด็กชายจุติภูมิ จิตถนอม
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายชิตพล อันคง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๐๙

เด็กชายชูศักดิ

์

สีหบุตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กชายณัฐดนัย พุ่มแจ่ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายธนภัทร พันธ์น้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายธีรวัฒน์ อินทร์พิลา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายนิธิกร สีเพชร
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายบูรพา ประพัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายพงษ์สุพัฒน์ เพ็งพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายพัสกร พวงปญญา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายไพศาล ปลืมจิตร

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายภิริภัทร คำบาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายสุริยันต์ มีแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กชายอนุกูล แน่นอุดร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุ้ยโสภา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๒๒
เด็กหญิงกัณทาภรณ์ หาญชนะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงกุลกัญญา เกษมจิตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงทูลวดี พวงพิมพ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๒๕
เด็กหญิงแพรวพลอย โพธิศรี

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงศรัญญา อินทร์บัว
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ปานคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงสุกัญญา สีแดง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ นารี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๓๐

เด็กหญิงสุพัตรา มากสาคร
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงสุภาพร บุญสิง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงมีนา ภู่ทิพย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายอนุชิต ปุริเกตุ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายชนากานต์ กันแคล้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายฐาปกรณ์ นาทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายณัฐชนนท์ แก้วปอย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวเข็ม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายธนวิทย์ เพิมผล

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายนำพล พงษ์กองดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กชายพิชิตชัย ขันธะหัตถ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายภรภัทร เรืองวงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายภานุพงษ์ ทับกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายภูมิมินทร์ ทองสุขดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายรัฐพล มีแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายศิลายุทธ ดอกบัว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายสุขสันต์ พรมศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กชายอนันต์ ทองแพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายอนุชา มากสาคร
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทับภูธร
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๕๐

เด็กชายอรรคพล หมวดโนนยาง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงกนกกร เจริญสุข
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงชลธิชา คล้ายเดือน
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงธนาธาร วุฒิชาติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงนันทวดี มันเขตวิทย์

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงพรพรรณ พิลึก
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงพัชรา พุฒตาล
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงพิจิตรา โมทะนี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงวรัญญา สีกล่อม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์ กุลชา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงสาวิตรี ปสสาพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงสุฐิชา แจ้งนิล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงอาทิตยา รอดอ่อน
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงกรองทอง ทองฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๖๔

นางสาวชุติกาญจน์ รอดกสิกรรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๖๕

นายวรนาถ แซ่ว้าง
๐๓/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๖๖

นายสวิตต์ ศิริพิชัยกุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๖๗

นางสาวยุวดี แซ่เฮ่อ
๒๓/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๖๘

นางสาวณัฐวดี แซ่ลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๖๙

นางสาวหญิง แซ่มัว
๐๑/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๗๐

นางสาวสุวนันท์ แซ่ว่าง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๗๑

นางสาวสุภาวิดา สว่างยอดฟาดิน
๑๑/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๗๒

นางสาวอังคณา สว่างยอดฟาดิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๗๓

นางสาวพลชา แซ่ลี
๓๐/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๗๔

นางสาวอรอุมา แซ่ย่า
๐๓/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๔๗๕

นางสาวนีรภา แซ่สง

๑๑/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๗๖

นางสาวสราวลี คีรีปรีดา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๗๗

นางสาวปวีณา แซ่ลี
๐๑/๐๔/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๗๘

นางสาววีรดา แซ่ม้า
๒๕/๑๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๗๙

นางสาวมณฑิตา แซ่ม้า
๐๙/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๘๐

นายวรกันต์ แซ่เฮ่อ
๑๔/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๘๑

นายสาทิน แซ่ว่าง
๓๑/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๘๒

นายประวัณ แซ่เฮ่อ
๐๗/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๘๓

นางสาวกรรณิการ์ แซ่ย่าง
๑๗/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๘๔

นางสาวนารี แซ่ม้า
๒๐/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๘๕

นางสาวอรณิช แซ่ซ้ง
๑๗/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๘๖

นางสาวกรรณิการ์ สิริชัยไพศาล
๒๘/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๘๗

นางสาวสาธิกา โชคปรัญชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๘๘

นางสาวสริตา แซ่เฮ่อ
๐๗/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๘๙

นางสาวลีลาวดี แซ่ม้า
๑๓/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๙๐

นางสาวปภาวี แซ่ว้าน
๓๑/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๙๑

นางสาวจือ

้

แสนเฮ้อว
๐๗/๐๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๙๒

นางสาวกวินธิดา แซ่ลี
๑๓/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๙๓

นางสาวฐิติพร แซ่เฮ่อ
๒๙/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ศอกกระโทก
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายอภิวัฒน์ พิลึก
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายอนุวัฒน์ เหลือหลาย
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายสัญญา ยิมเรือง

้

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงวัทน์สิริ วงษ์กันหา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายชนาสิน แสงงาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายภรันยู ขันติยู

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๐๑

เด็กชายธีรภัทร์ คงเมือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กหญิงบันฑิตา วุฒิจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กชายอดิสรณ์ สุดอุดม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กชายธนพล ฮู่โต
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๐๕

เด็กชายจตุรวิชญ์ อุทุมพร
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงสุพรรษา จามรเนียม
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กหญิงโสรยา เกษมจิตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กชายยศพนธ์ กระจิวผา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๐๙

เด็กหญิงณัฐชา โคสาจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๒ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กหญิงประภาพร ดลใจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายสิทธินนท์ พลีสัตย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายสิทธินันท์ พลีสัตย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายธีระพล วงษ์กันหา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายวิโรจน์ โพธิดี

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายสิทธิลักษณ์ พุทธระ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ มัชชิโม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายธันวา พรมแพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงภัทรวดี มีคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สอนวิเศษ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๒๐

เด็กชายอัครพล อินพัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงจิราพร เมืองเหนือ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายพงษ์พิชิต มีมุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายวีรภัทร สุ่มมาตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงสุภณิดา สีระวัตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายนฤดม พิมพ์ดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงกรณัฐท์ พิมพ์ดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายคฑาเพชร นาควิเศษ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงอริสรา ทองชันลุก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงสุภัชชา นาคปน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กชายนิทัศน์ สารัก
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายทวีณัฐ แก้วมณี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงปยะดา บัวบาน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายวิศิษฎ์ พีระพันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายสุทธิพงศ์ สุดอุดม
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง วัดหนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นาคน้อย
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายณเรศ จงศิริ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายอลงกรณ์ ปนทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงนภาพร บัวพูล
๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงมณีฉาย สำเภา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๕๔๐

เด็กหญิงกริตยา ทิมา
๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายรพีพัฒน์ โภทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายกฤติน แก้วเพชร
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายวุฒิชัย พรมโชติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงวาสนา บำเพ็ญ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๓ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กชายกรวีร์ กอดสันเทียะ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ แก้วเมือง
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายหิรัญ เขม้นการ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายตรีภูมิ ซังธาดา
๒๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กชายอภิรักษ์ นามาก ๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๕๐

เด็กชายบุญฤทธิ

์

วิหาร ๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายอดิศร จันเจือ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายพิพัฒพล มวลจุมพล
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายสิรภพ ดีเลิศ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อาศัยบุญ
๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายภาณุพงศ์ กิวิพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

ทองห่อ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายสมชาย งามเงา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายนฤเบศ ประสพศรี
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงเพ็ญณภา หมุนลี ๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กหญิงภูริดา นาริบุตร
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงภัทนันท์ ทองพูล
๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงรุ้งตะวัน ผสมทรัพย์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงนวพรรษ อนุพาวาฬ
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ฮุยยะวา
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงณัฐวลันซ์ หนูเมือง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงอาภัสรา ยิงยงสันต์

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงกันยากร บุญวิลัย
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๖๘
เด็กหญิงกฤติยารัตน์ ราชวงค์

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงโศธิดา สิงโต
๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๗๐

เด็กชายกฤษณชัย สุทธิเมฆ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายสิทธิชัย ลายทอง
๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายฐากูร จันทร์ชารี ๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายแสงรักษ์ แก้วนารายณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายประวิทย์ มาลาพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายศิวัฒน์ ค้าคล่อง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ผสมทรัพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กชายพัสกร เขียวรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายภูริพัฒน์ ควรสมัคร
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายถิรวัฒน์ จันทร์ฟอง
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กชายพิชญพงษ์ ยืนยัง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงเจณิตา นพคุณ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงณัฐินี คำผุย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงเนตรนภา อรรครินทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงนฤมล เพชรเภรี ๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงอัจฉรา อันเตวา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงกชวรรณ ขันยา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงนารีลักษณ์ นาแซง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงศิริ ท้วมมา
๓๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงปญฐิญา ก่องนอก
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๙๐

เด็กหญิงนันทนา เรือสีจันทร์

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงธัญชนก ฉายเนตร
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงนันทิชา เปลียนเอก

่

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงวรัชยา ค้าคล่อง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงศศินันท์ ตะเคียนเกลียง

้

๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงอฑิตยา ดอนเรือนไพร
๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงนฤภรรัตน์ ปราบวิลัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายภาณุพงษ์ พันธุวร
๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายณัฐวัตร ธนังเศรษฐ์
๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงวรกาญจน์ หมุนศรี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ บ่อทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๐๑

เด็กหญิงฐาปนี เชยกลิน

่

๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๐๒

เด็กหญิงจีราวรรณ เอียมวิลัย

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กชายพีรณัฐ เทพภักดี
๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กชายสิรวิช ทองนิล
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๐๕

เด็กชายวีระพงษ์ มีแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๐๖

เด็กชายจาตุรนต์ จันทรบุตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

ใจกล้า
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กชายภูริภัทร เย็นสกุล
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๐๙

เด็กชายอำนาจ กระต่ายทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๑๐

เด็กหญิงอาภัสรา แก้วอาษา
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงอภิรุจี นิลโสภา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายภูผา กิงแก้ว

่

๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายคมกริช สายสะอาด

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงจารุภา นาที
๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงอารียา เพชรประสม
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงสิริประภา เพชรประสม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายนิทิศ ชาวพม่า
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กชายจัง ชาวพม่า
๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๑๙
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ

แผลงเวช

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๒๐

เด็กหญิงกชกร เกษมจิตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายธีรเทพ มาลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายภาคภูมิ เกตุนาค
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงสุธิชาดา แจ่มมี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงอรทัย สีทองใบ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงศศิวิมล คงชาฤทธิ

์

๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงสุธิตา ม่วงแปน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงทิพย์พิมาย จันทร์ฤทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงไข่ต้ม ชาวพม่า
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงวิชญาภรณ์ ฉำสอน
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีสุข
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายธันยบูรณ์ เกษา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายธนาธิป รุ่งสว่าง
๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายศุภกร หาญบุ่งคล้า
๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายพีรวัส ทองสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายธีรภัทร เล่าเขตวิทย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ จำปาดวง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ รวมธรรม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ อยู่เย็น
๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายสธนธร ขำเส็ง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๔๐

เด็กชายอนุพงษ์ ริดระสระ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงวนิดา แว่นศิลา
๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ มาลาพันธ์
๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีชมภู
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา หงษ์พันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๔๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ ล่มสน

๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงแยม มาลาพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงกรรณิกา สังขะวรรณ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา จันเจือ
๓๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงรัตนภรณ์ สมขาว
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๖ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กหญิงฐิดารัตน์ สลักเสือ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายอานนท์ พลอาจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายพงศกร บุญยบุตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายจิรายุ ลำพา
๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงณัฐรุจา อินจันทร์
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายขวัญโชค ศรีสวรรค์
๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงกมลศรี แสงหนู
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายณัฐชิต โพธิช่วย

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายธีรวัฒน์ โบสถ์หอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายรัตนกร คำเทียง

่

๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๖๐

เด็กหญิงทัตชญา พิมพ์ทอง ๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงกันติชา แสงกล้า ๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงรุ่งวดี เรียนรู้
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายวรชน สีกล่อม
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงณัฐชา แพลอย
๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายธีรชาติ มณีฟา
๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงอาภัสรา สิงห์โต
๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ อินทร์เพรี
๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายบุญญวัฒน์ ตุลมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๖๙
เด็กหญิงกัญญ์กุลนัช ชลพันธ์

๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๗๐

เด็กหญิงสโรชา สุขสวัสดิ

์

๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายราเมศวร์ ประเสริฐศรี
๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายธีรเดช แพลอย
๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นาคต้อย
๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงนัฐลดา ศรีสะสม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงลภัทรดา โพธิไกร

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงสุธิชา สุขตะคุ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงวราภรณ์ พรทิพย์
๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงวรัญญา พรทิพย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงชนัชพร ดาษดา
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๘๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันธ์แขก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
สระเตย  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายกุลณพฤกษ์ เมืองแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายชลลธาร แท้เทียง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายชัยกฤษ สรรพค้า
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายณภัทร จุนจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายธนกฤต ทังต้น

้

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๘๖
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ จุนจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กชายนันทวัฒน์ ทองเงิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงรุ่งรวิน พงษ์เสือ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงวรรณิสา ชดเชย
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๙๐

เด็กหญิงวาริฉัตร บดีรัฐ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายสุรัตน์ รอดกสิกรรม
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ ประสมผล
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายหมืนวัย

่

เกิดศรีพันธุ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายอธิชนัน วังคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงชลธิชา มีรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายณัฐพนธ์ หุ่นเทียง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ บดีรัฐ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายธนวัตร จุลจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายธนากร ขอนดอก
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงนุชรา เหมือนอินทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๐๑

เด็กหญิงปวิมล ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๐๒

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ลำนัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๐๓

เด็กชายภูริพัฒ พจนะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กชายรติพงศ์ หุ่นเทียง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๐๕

เด็กชายวิทยา พลชาญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๐๖

เด็กหญิงศศิธร พงษ์ทรัพย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๐๗

เด็กหญิงสุกัญญา พิเกน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กชายไชยพศ คำบรรลือ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๐๙

เด็กชายธีรชาติ โพธิบัลลังค์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๑๐

เด็กหญิงพิจิตรา คำบรรลือ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายพิพัฒน์ สืบผิด
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงสุธิตา มนหัสโต
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๑๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ บำเรอสงค์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายจักรพัฒน์ กันปอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงดาเรศ เจริญศิลป
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายกริชเพชร จันโจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงกาญจนา บุญหลง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายจักรกฤษ ดีแย้ม
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงณัชชา มีฤกษ์งาม
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๘ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กชายวรวุธ เครือศิริ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงสายชล ประคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงอรไพลิน มัชบันฑิตย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงแสงจันทร์ อึงศรีคราม

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายกิตติภพ บัวบาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายคมชัด พ้นภัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ขันศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงดาราวลี นารอด
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงพนิดา สิทธิประการ
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายพีระพัฒน์ เหลียมวงค์

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๓๐

เด็กชายภัทรพงศ์ เย็นชุ่ม
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายภูธเนตร สีเนตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายวีรยุทธ สุกสด
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แสงคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงเกตุวดี เหมือนอินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายวัลลพ สัตพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายวัชรพล วงษ์จำปา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายกฤษณะ สังสีแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงฐานิดา รอดแก้ว
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงขวัญข้าว ศรีคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงนฤพร พลทิม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงชลธิชา เงินแจ่ม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๒๗๔๒
เด็กชายประพัฒน์ชัย วงษ์สนิท

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายดลชัย นาเมือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายธนภัทร แสวงชน
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงณัฐพร กลันกสิกร

่

๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงนุชนาถ สุวรรณะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงพัชรพร นิลภา
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงชวิศา เจริญธรรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงนำริน ศรีเสน่ห์
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๕๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เกิดผล
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงศรัณรัตน์ ปนทอง
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เนียมทอง
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๕๓
เด็กหญิงพรพรรณวดี ศิริวงษ์

๒๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายมิงขวัญ

่

นวลสุวรรณ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายจงรักษ์ มังกร
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงรัชนีกร ทองพูล ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายวราเทพ อุ่นคำ
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายสุรสีห์ สีหะวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายพีรพล เรืองวงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กชายธันวา ไทยพาท
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายธนภัทร แก้วประดับ
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายเดชลือชัย เนมินทร์
๑๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายสุธี แก่งศิริ
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงสุนิษา ไตรนุช
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงเพชรา ชูศักดิ

์

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงดารารักษ์ เฟองธุระ ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงนฤมล พรมมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงพรติมา ราโรจน์ ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำโท้ง วัดนำโท้ง  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงจันทิมา คำภิโล ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำโท้ง วัดนำโท้ง  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กชายรุจจิโรจน์ ลูกเชย
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโท้ง วัดนำโท้ง  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายปฏิภาณ ประทีปกานนท์
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโท้ง วัดนำโท้ง  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงพีรยา ทองย้อย
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง วัดสันติสุข  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ ปอมพยัคฆ์ ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายณัฐพงษ์ สัตยาพงษ์
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงณัฐพร ชาวไชย
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายธนทัต พินโย
๒๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายภานุรัตน์ สุขวุ่ม ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

สายด้วง ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายอมรเทพ ใจเถิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๘๐

เด็กชายสิริมงคล หล้าเพชร
๒๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงอุรุชา ธรรมสอน ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายธีรภัทร สุวรรณดี ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงชลธิชา ใจตุ่น
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงญาตานุช ศรีเครือ
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงขวัญจิรา นัยวานิตย์
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายทนวันต์ จันทราทิพย์ ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ทาริยะวงศ์
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กชายพลกฤต ปุเรซาน
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายภาสกร ปญญาวงค์
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๗๙๐

เด็กชายธัญวิสิฐฎ์ สามัญเขตกรณ์
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงอิศรา พลอยงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงอรุโณทัย เมนกูล
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กชายศิลปสวัสดิ

์

เสือคำรณ
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายกันตวิชญ์ ถนอมวงษ์ ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายณัชพล แสงม้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายบัญชา ยอดศรีทอง
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงพรนภา สุวรรณรัตน์
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายเอกราช ทับทัน ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายรุจิกร อิมสมบูรณ์

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายจตุพ สุขคล้าย

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงฑิตยา อิมสมบูรณ์

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๐๒

เด็กหญิงเจนจิรา อินคำพร ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๐๓

เด็กชายดำรงศักดิ

์

แซ่กือ ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๐๔

เด็กชายวสันต์ โพธิกุล ๑/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กชายกรวิชญ์ ภู่พุ่ม
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๐๖

เด็กชายบรรหาร โซ่เมืองแซะ
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๐๗

เด็กหญิงปราณี วงเวียน ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๐๘

เด็กหญิงฐัญวรรณ ขันธ์ลา
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กหญิงดุศิตา เกษนิษกิจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๑๐

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ชุ่มแย้ม ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ทองสิน
๒๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ รอดเกษม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงพัชรนันท์ แร่เพชร ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายศุภชัย สุริยะท้วม
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายโชคชัย สกุลพันธ์
๑๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายจักรกพล ชิตสุระ
๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๑๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แร่เพชร ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๑๘

นายอัมรินทร์ แอบสมตัว ๑/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงบวรรัตน์ สาวิโย
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๒๐

เด็กชายแก้ว ภูนาท
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายกริชเพชร พรมศิลป ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงณาทิชา สุยะตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายอิทธิพล มีมาก
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์หลอ
๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงจันจิรา แก้วสะอาด ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงแพรวรรณ มังนิมิต

่

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กหญิงศศิพร นิลทร ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายธวัชชัย นำนวล ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายคมสันต์ หอมนาน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กชายนครินทร์ สมจิโน
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายพีรพัทร ปาสาโท ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายภานุวัตร เขตจตุรัส
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายณัฐพงค์ แสงจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายศุภกิจ ธรรมขันทูน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายนัทธวุฒิ ทาอาสา
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงทิมัยพร คำภิโลชัย ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงบัณฑิตา สุวรรณมาลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงพิชญา วงค์ใจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงนิโลมล กันทะรส
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงปราณี ปนทะวงค์
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๔๑
เด็กชายประดิษธรรม คำมาวงศ์ ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายอนุภัทร การด ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายวรวิทย์ หนูมา ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงปาณิศา หล้าเมา
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงจีระวดี อินไผ่
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงอนิญญา โสพา ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายเอกภพ บานเย็น ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กชายกฤษดา บุตรกาวงษ์
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายรัฐภูมิ เปงญาวงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๕๐

เด็กชายธันวา ศรีรักษา
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายพัชรพล สีอิน

่

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒ ขุยแปะ
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงนลินา ถาเชียง
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กหญิงศิริพร ฝอดสูงเนิน
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงชุติพร มาเฟอง ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กชายประดิพัทธ์ อินทร์สอน
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายพงศ์ภัค มงคล
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กชายวีรภัทร ศักดิดี

์

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กชายอติชาต ชาวไร่เหนือ
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๒ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๘๖๐

เด็กชายณัฐวัตร ไชยราช
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายจักรพรรดิ วันติ
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายณัฐพงศ์ กันทะรส
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงพนิดา สุธงสา
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงสุชานาถ แสนพรหม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงจิรัฐติกาล เทพอาสา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงเปรมฤดี วิจิตรปญญา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงชนิดา ช้างพา
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงชนิสรา พยัคเกรง ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงฐานิดา เอือทัดทาน

้

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๗๐

เด็กหญิงอติมา ต๊ะนางอย ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภูเมฆ
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงณัชชา หล้าเมา
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายอนุวัฒน์ อินไผ่
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไพร นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายกฤษณ แก่นแจ่ม
๑๑/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กชายธัญธร สุริยะลังกา
๑๙/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายปรีชา นามคุณ ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายพงศธร เพชรสถิตย์
๑๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายพีระพัฒน์ สีโทนน้อย
๑๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สุพันธ์มาตย์
๑๙/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กชายภานุวัฒน์ แสงสว่าง
๑๖/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายกิฤติศักดิ

์

บุญสุด ๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กชายธเนศ โพธิสัตย์ ๗/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กชายวราเทพ แซ่พ่าน
๒๕/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายอนิสรรค์ สมบูรณ์ดี ๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงกฤษณา มหาวรรณ
๒๙/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงพุฒิภรณ์ สิงห์ทอง
๓๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงศศิกานต์ สอนชา
๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงสุนิษา เกตุสิระไชย
๑๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ไขบุดดี
๒๔/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๙๐

เด็กหญิงศศิภา ศิลปโยดม
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๙๑ เด็กหญิงเดือนเฉลิมชนม์

ปุดหน่อย ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายสตางค์ พนมวาสน์ ๑/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายกิตติวินท์ ทองภู
๒๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายจักรพรรณ์ รุ่งรัศมี
๒๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๓ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายจิรพงศ์ พรามชม
๑๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายชรินธร สุวงค์เครือ ๓/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายชินกร จันทรมา
๒๒/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายธันวา บุตรช่าง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายภูชิต ศรีจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายรชานนท์ แสนก๋า

๑๓/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๐๑

เด็กชายโสภณวิชญ์ บุญเฟรือง ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายอภิรักษ์ ทาริยะวงศ์
๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กชายอานันท์ กันทะบุตร
๒๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๐๔

เด็กชายอิทธิพล ทองหล่อ ๖/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๐๕

เด็กหญิงพรพนา พะเนตรัมย์
๑๘/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กหญิงรุ่งนภา ปนตา
๒๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กหญิงสุธิตา ปนตา
๑๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๐๘

เด็กหญิงจุฬารักษ์ ก้อนคำ
๒๖/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๐๙

เด็กชายศรราม นาคแก้ว
๒๑/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยชมภู
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายปญญา สำเภารอด

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๑๒

๖๐วรากร จันธิยะ
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายวีระยุทธ ก๋าแก่น
๒๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายอัฐกร จุลกระโทก
๒๓/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายไอศูรย์ เลียมทอง

่

๒๓/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงตรีทิพ สุขเกตุ
๑๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงศศิประภา ศรีทา
๒๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ต่อพันธุ์ ๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงพรพิมล อันทะโส
๒๘/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๒๐

เด็กหญิงนุรารัตน์ สังข์เรือง ๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายศักดิชัย

์

จันทร์พรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายชนะเทพ เชือศรี

้

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายพรชัย แสงหล้า ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายสุรเชษฐ ศรีวิใจบุตร
๑๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ จันทะคูณ
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงยุภาพรรณ วงษ์จ๋า
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงวันวิสา บวมสูงเนิน
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายเจตนิพิฐ สำริด ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายธีรภัทร์ เจตกสิกรณ์ ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๔ / ๒๕๘

้
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กพ ๓๔๕๙/๒๙๓๐

เด็กหญิงฑิตยา แซ่คา
๓๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงณัฎฐนิช อุดมทรัพย์ ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายณัฐพงษ์ พรมเทพ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงถิราภรณ์ ชมภูน้อย
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ พรมสอน
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงปนัดดา เฉลิมวงศ์ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงพันธ์นภา ทองเนตร ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงเมทนี ทวีไพศาล ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ขุมทอง
๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ตาคำ
๑๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๔๐

เด็กหญิงสิริชรินธร เพ็งยิม

้

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงกตติกมาศ เปาวะ
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงสุกานดา ภาคภูมิ
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายภากร สุวารี ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายธนากร หลวงแก้ว
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายภาคภูมิ ทาอาสา ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายรชต วงษ์สารี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายสันติภาพ ไชยรินทร์ ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายสายชล มาทะ ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายอัมรินทร์ เลิกนอก
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กหญิงชนิกา หลงมี ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงชลกร ก๋องแก้ว
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงพัชราภา ศรีทา
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงภัณฑิรา วงค์หล้า
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงศวรรยา อ่วมเกิด
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

การด
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงสุดารันต์ ดอนพระยา ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงแอนนา ทองหล่อ
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายกฤษฎา ปนตา
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายกิตติพงษ์ ปุดหน่อย ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๖๐

เด็กชายเกียรติชัย จันทร์อุ่น
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เหล่ากาสี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายณัฐภัทร โพธิทอง

์

๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มีผล ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายภูริพัตร์ บุญวิจิตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายวันชนะ เรือนเครือ
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายวิชัย บัวทิงาม
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายวิศวะ มะปราง
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายศุภชัย ปานใย
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายสัณหณัฐ ตันติพงษ์มณีกุล
๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กชายอภิชาต เลิกนอก ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายอลงกรณ์ สมหาญวงศ์
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายเอนก แย้มคราม
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจอ้าย
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ตาพรม
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงชญานิษฐ์ โมกไธสง
๓๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงฐิดาภา ราชนาวงค์
๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงธวัลหทัย ปนปน
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงปาณิตา
ประจนน้อยจันทร์ ๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงแพรวา ผิวเหลือง
๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงมีฟา จันทร์ฉาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงวรพันธ์ วงค์คำลือ
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๘๒
เด็กหญิงสุพรรณมณี สำเภา

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงอาภัสรา ทองบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ สอนทิพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายวัชชิรา จำปาวงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงเกตุนิล สุทธิประภา

์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายณัฐพล ชาวเขียววงศ์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายนพรัตน์ คำหล้า
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายวรเมธ ศรีวิชา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๙๐

เด็กชายวุฒิชัย ปุดหน่อย
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กชายโชคชัย คำวิโลชัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายธีรพงษ์ สังข์ทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายบุรีรักษ์ สิทธิสงคราม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายอณัฐพล จริรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กชายพีรภรัท เสาแก้าคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กชายสุริยา มาจะนะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายภูวนัย ชัยชมภู
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ท้วมจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายนัฐภูมิ พลเสนา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๖ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงก้านตอง มีหมืน

่

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงธาราทิพย์ พรมชัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงปญญาพร เหมือนเพชร

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงศุฐ์พิชญา ต๊ะนวล

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตาลาน

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงอัญนารัตน์ จันทร์เพ็ญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงอัญญารัตน์ จันทร์เพ็ญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงณัฏฐกฤตา วิชายะ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายกฤษฎา พรมมิน

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายธีรภัทธ บัวเขียว

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายธีรัช สุวรรณวงค์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กชายนพพล คชสิทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๑๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วหินลาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๑๓

เด็กชายอฐพงษ์ สืบมายง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๑๔

เด็กหญิงกันติชา ปาต๊ะอุด
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงปยมาศ พรมศักดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กหญิงปาณิสรา ชูจิตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๑๗

เด็กหญิงทรายทอง โมราเพ็ง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๑๘

เด็กหญิงพีรดา อุปรีย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กชายประกิจ ปุดหน่อย
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายณัฐลักษณ์ วิเชียร

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๒๑

เด็กชายอนุวัฒน์ กันทะหล้า
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๒๒

เด็กหญิงจีราพร คำมาวงศ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กหญิงเมษิยา ศิริจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๒๔

เด็กหญิงพัชราพร สมหาญวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๒๕

เด็กหญิงสุพรรณิกา ทาวงค์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๒๖

เด็กหญิงจันทราภร ปงสังสี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กชายพงศชาติ มาตอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๒๘

เด็กชายอภิรักษ์ สิงห์คำโล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๒๙

เด็กชายปยะณัต กันทะราช
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายวุฒิพงษ์ เผือกหอม

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กชายทินกร มาจะนะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๓๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ทาวงศ์ษา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๓๓

เด็กชายศราวุฒิ เกตุพุฒิ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๓๔

เด็กชายนัฐพงษ์ พลเสนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๐๓๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ ทังกลำ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๓๖

เด็กหญิงศุทธมณี วิจิตรวรฉัตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๓๗

เด็กหญิงวรรณวิษา สุโพธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กหญิงเกษมณี ขุมเพ็ชร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กหญิงจริยา มาจะนะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา อ้นคง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๔๑

เด็กหญิงธนนันท์ กัญหา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กหญิงชนิตสิรี คีรีทศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กชายสิทธิชัย เพชรเภรี
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๔๔

เด็กชายเอกชัย สำเภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๔๕

เด็กชายเพ็ชระพล เขียวสนัน

่

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ สุดสวาท
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๔๗

เด็กหญิงอักษรภัค บุญดาษ
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๔๘

เด็กชายวีระเทพ โปธายศ
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๔๙

เด็กชายสมชาย ทองคำ
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ฉิมพาลี ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๕๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ แสงเดชา ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๕๒

เด็กหญิงสุวิตตรา บัวยะ ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๕๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศรีพิราม ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงขวัญฤดี ขุนทอง
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๕๕

เด็กหญิงวลังคณา เจริญชนวม์
๑๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๕๖

เด็กหญิงณัฐชญา สมพงษ์
๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๕๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา หน่อปา
๒๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กหญิงนฤดา พูลสมบัติ ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๕๙

เด็กหญิงนุชจิรา แจงไทย ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายนุธิพงษ์ พระพรหม

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๖๑

เด็กหญิงขนิษฐา อ่วมวงษ์
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กชายเอกพล สำเภา
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ น้อยหารี ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๖๔

เด็กชายกฤษฎา ทองบุตร
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๖๕

เด็กชายธนากร เขือนขวา

่

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๖๖

เด็กชายนิติพงษ์ เกษงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๖๗

เด็กชายอนุสรณ์ ศิริ
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๖๘

เด็กชายมงคล ดวงสุภา ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๖๙

เด็กชายพธนดล แก้วปน
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๘ / ๒๕๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายอนุชิต เพ็งเปรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๗๑

เด็กชายชลชาติ อินทร์จันทึก
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๗๒

เด็กชายปยะพงษ์ มากกุญชร
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กหญิงชัญญา ปวนมูล
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๗๔

เด็กหญิงฐิติยา อินดวง
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๗๕

เด็กหญิงพรธิดา ดินไธสง
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๗๖

เด็กหญิงจิราภร ราชบุรมย์
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๗๗

เด็กหญิงศรีญา โจ้นนำอ่าง
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๗๘

เด็กหญิงณันธิดา แดงแจ้
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๗๙

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ศรีเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงกชพรรณ พรมเสน

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กหญิงจุฑารัตร์ ตาพรม
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๘๒

เด็กหญิงสิริรัตน์ ปนตาสาร
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เตติตัง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๘๔

เด็กหญิงนำหวาน สุปุ
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๘๕

เด็กหญิงพรทวี สีดาวัด
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๘๖

เด็กชายจิรพันธ์ ศรีสมุทร ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๘๗

เด็กชายเจษฎา พูลสวัสดิ

์

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๘๘

เด็กหญิงกนกอร สีฟอง
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กชายโชคถาวร ไชยงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายณัฐพล พินผ่อง

๒๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๙๑

เด็กชายนันทพงศ์ รังสี ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๙๒

เด็กชายวิษณุ เปอร์เขียว
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กชายนัฐวุฒิ ต๊ะเถิน
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๙๔

เด็กชายสรนันท์ รุ่งเรือง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๙๕

เด็กชายเสรีพิศุทธ์ สมวาที ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๙๖

เด็กชายภานุพงศ์ พิลึก
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กหญิงอลิสา สุขเกาะทวด
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ พรมใจ
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๐๙๙

เด็กหญิงเอือสกุล

้

จอมคีรี
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายธนากร พรมสีชา

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๐๑

เด็กชายณัฐพงษ์ เดชฉิมพลี
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๐๒

เด็กชายพิษณุ จันทร์คำ
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๐๓

เด็กชายกฤษฎา ล่าอ๊อด
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๐๔

เด็กชายณภัทร ไชยรัมย์
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๑๐๕

เด็กชายภูชิต แปลงยศ
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๐๖

เด็กหญิงณิชกานต์ วงษ์ยอด
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๐๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ สุทธิชัย
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กหญิงจีรนันท์ หนูสาร
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กหญิงกมลพรรณ พุทธิ
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กลางวิชัย ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กหญิงอาทิตยา สุ่มพัฒน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงน้าฝน สุดสวาท
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงนำทิพย์ สุดสวาท
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงดวงกมล สุขจันทร์
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงวลีพร บุตรช่าง
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายอภินิหาร มาทำมา
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กชายกฤษดา วงศ์หอม
๑๙/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงรัตน์ติญา หลวงวาริน
๒๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงศรินธา เมทา ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กหญิงพิยดา บุญเกิด
๒๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงศศิประภา ต้นโกน
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายถิรายุ ขุนพิลึก
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ สีอ่อน ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายเปรมศุกร์ ผากิม
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายอภิรักษ์ ใจแสน
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ โปร่งใจ
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงบุษกร นาดำ
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงวัชสาวลี พวงจันทร์ ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายปณณธร ประเสริฐสุข ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๓๐

เด็กชายวิรุฬห์ ปตถาภูมพัชร์ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายสุธี ดุมพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายชนัญู สิงคำ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายสามารถ แก้วทองดี
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงภูฟา ยอดเพชร ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ มีปอง
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายจักรกฤช สรประสิทธิ

์

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงอารียา เอียมอาจ

่

๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายพีรพล พันธ์มี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายจิรานุวัฒน์ เข็มอุดร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๑๔๐

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ชูประทุม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ เรืองรอด
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงสุพรรษา มีโภคา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายภูมิน เอกปาน
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายคธาวุฒิ บุญเลิศ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายสิรายุ บริสุทธิ

์

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายศิวัช จูสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายศิรวิชญ์ ทองชาติ
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายธีรพล ยมราช
๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายกฤษดา วิจิตรปญญา
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๕๐

เด็กชายธันวา วันทอง ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงชมพูนุช ธุสินแก่น
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงเกศริน ใบเนียม
๑๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงนิพัชชา ชูมี
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงขวัญจิรา วงศ์มี
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงดวงกมล อ้อจันทึก
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ สมชม
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา รัตนวรงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงญานัจชา สุกันทา
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายธนาวุฒิ บุญมา
๑๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๖๐

เด็กชายปริญญา ชมพู่
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายปยะวัฒน์ จำปทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงบุญญาพร ทองทุ่ง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงวิราวรรณ ส่งเชือ

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายรุ่งธิชัย ถึงสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงเมษา ล่าอ๊อต
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ทิตาวงค์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายดนัย ดาวเรือง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ในผลดี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายนิรัตน์ กวดขุนทด
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๗๐

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ชัยมงคล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายภานุพงศ์ สืบประระ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายสุทธิพร โยธานันท์
๒๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายณรงค์เดช แก้วฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายภูรวัฒน์ ศิริยาโชติ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กชายพงศกร เส็งมิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ขัดสาย
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายณัฐชัย ทาคำสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายวีรวัฒน์ สมฝน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายฟาลัน

่

ยอดคีรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กชายระพีภัทร ใจดวง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงศรสวรรค์ มาละ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงวิยะดา นิตย์ตะขบ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงปนัดดา สมศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ยักษา
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ขันศรี ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงธันวราภาร์ คืออินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ จงไพศาล
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รุ่งเจริญ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายอาทิตย์ กาเหว่า
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๙๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

จีภิโร

๋

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงปรางค์ จันทร์ทอง ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายธนกฤษ ชินภักดิ

์

๑๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงทรรศนี ชินคำ
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายวันชัย วิลัยลาน
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กชายจุมพล อักโข ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กชายอัษฎาวุธ กงกอง
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ธาตะนะ ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายปญญากร รสหอม
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายปองภพ มหาโพธิ

์

๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงปลายฟา บานชน

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๐๑

เด็กหญิงญารินดา ดอหล้า
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กหญิงธักษิณา ภูมิโคกรัก ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๐๓

เด็กหญิงจิราพร คำโนนจาน
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ สอนจันทร์
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๐๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กล้ากระโทก
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กหญิงกฤษณา ประสานพันธ์
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กหญิงชลนิชา มิงขวัญ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๐๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ ศรีงาม
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๐๙

เด็กชายทวิชา คะชาแก้ว
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๒ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กชายมานะ เพชรจันสี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายมงคล มากเขียนไป
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงเพ็ญศิริ ศรีละบุตร
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ พลนิกร
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงศิริวรรณ อ่วมปน ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงนุชวรา เค้ามิม ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เนียมหอม
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงภาวิณี มุ่งแสง ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงสุดาพร สุขเลิศ ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงพิณพัตรชา ปชชามาตย์
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๒๐

เด็กหญิงพัชราภา สืบสาร
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงปยะนุช คำอ่อน
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงโมรี เสน่ห์พูด
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงวราพร เคนอ่อน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายอำนาจ สมใจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กชายสิทธิชัย รัดถาดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายเทิดพงษ์ ทองดีนอก
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายชัยวุฒิ ครุฑสร้อย ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายกันต์ธศักดิ

์

แสนสงค์
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กชายวิทยา จตุพงษา
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กชายธีรภัทร ภูแข็ง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ขอนพิกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายอิสระ โคนชัยภูมิ ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายธีรพร ปดชา
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายชยากร คำภักดี ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงปนเพชร โพธิศรี

์

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทนทาน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ อุทะชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงสุนิตา ดอนพะยา
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงอาทิตยา ดวงจันทร์หอม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๔๐

เด็กหญิงลักษณารีย์ พรมมี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงนริศรา แก้วสำโรง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงนิรมล กางรัมย์ ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงสุพิชา สิงบรรดิษฐ์ ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงกุลทัชศรี พรมคำบุตร
๑๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๓ / ๒๕๘
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กพ ๓๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายอนุวัฒน์ สง่างาม ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายพีรพงษ์ ขวัญเขียว
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายอรรคพล ถาบุตร ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายธนภัทร ปญญาวงศ์
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายศิรภัทร ปานภูมิ
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กหญิงณปภา เวฬุวนารักษ์
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงออม ขวัญขจร ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงสุชาดา ศรีพันเลิศ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงดวงกมล มักใคร่
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงพรธวัล ศรีชูยงค์
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กชายกิติธัช ปองพาน ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายปรัชญา มาพล
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายชินกร นันทะโชติ
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงประณิตตา มูลชีวะ
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงวรรณวิษา สมอนา
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กหญิงปณิตสรา ทองรักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงดารารัตน์ กองขุนทด ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายพุฒิพงษ์ ฝายราษี
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงอาริสา พลบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงมาติกา โสภาศรี
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายยศนันทน์ แว้นแคว้น
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กชายวิธวินท์ ไชยรุ่งโรจน์
๑๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายดนุพล แซ่โซ้ง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายณัฐพงค์ ชูภู่
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายเทพฤทธิ

์

สิงห์นำเทียง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงแพทองธาร วิเศษวงษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงรุ่งฟา กมลนาวิล
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงกนกกร บัวผาย
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงบุษบา พิชิตปญญา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายพีรพล ผ่านแก้ว
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายจรูญ สุคงเจริญ
๒๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายชลชาติ จันครา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงสุภาพร แซ่จาง
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงกานดา แซ่ม้า
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงนพรัตน์ ขันทองเฮ้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๔ / ๒๕๘

้
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กพ ๓๔๕๙/๓๒๘๐

เด็กหญิงพิมพิรัตน์ ทุมปด
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายสุรเดช หงษ์ร่อน
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงยุพิน ธัญญชาติไพศาล ๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงอรุณทิพย์ แซ่ม้า
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงศิริพร สิทธิไกร
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงฐิติวรดา รัดถาดา
๑๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงอลิสา แซ่ม้า
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายนัทพงษ์ ออสันเทียะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๘๘

นางสาวขวัญนภา วงษาเศก
๒๔/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายธงชัย เกิดคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๙๐

เด็กหญิงศรัญญา นนทะนำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงเบญจาพร แหยมพลับ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แหยมพลับ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๙๓ เด็กชายกำแพงกาญจน์
สุจริตกูล

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงสุภัทรษา ขันขวา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายประพฤทธิ

์

สวนดอกไม้
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กชายณรงกรณ์ รัตนวงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กชายกฤษฎา มาวงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงนิธิศ แว่นแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายก้องภพ หนูรอด
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงกฤษณา ธรรมกุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กหญิงศิริพร รอดนิตย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๐๒

เด็กชายณัฐพนธ์ ฉิมสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กชายพนง กลินขจร

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กชายวงศกร เกตุบุรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กชายนวพล อัคราช
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๐๖

เด็กหญิงมาริสา สุ่นศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กชายอดิพงษ์ ภูมิพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กหญิงนวนันท์ โพธิสิงห์

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๐๙

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

เพ็งเจริญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๑๐

เด็กชายสุทัศน์ มาคำสาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงสุชาดา มุขทรัพย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายศุภวิชญ์ พวงเงิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงบุญฑริกา ดีฉวี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กชายสุทัศน์ สีหาบุตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายวรากร วิวันดู
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายธนพล สีทอน
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายมินธดา จันทร์ศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา สวัสดิดล

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายทศวรรษ แหขุนทด
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กหญิงวรรณภา แก้วดวงตา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงวาสนา จันทร์ถอด
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายวัชรพล ไชยชะนะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงอภิญญา คุ้มกลำ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ ศาสตรพงษ์พันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงรุ่งนภา แจ้งสวน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ปาสาโท
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงกนกรดา ดีฤทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายวิษณุ ดวงตา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายธนกฤต มินภักดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กชายอัฐกรณ์ คำภิระแปง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายณัฐพงษ์ วรรณวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายราชัน คำภิระแปง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ รัตนวงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายธีรชัย เอียมเทียง

่ ่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ เกณฑ์สาคู

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงปาริชาติ สกุณา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงนัฐกานต์ สิทธิสงคราม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายพัฒนพงษ์ มาพล
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงปริดา เกณเกตุกรณ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กชายศรรกรินทร์ ชะนะนาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงอสมา ทองลิม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายนนทวัฒน์ พรมจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงณริสสา ด่านขุนทด
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายกิตติภูมิ แปนทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๔๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุขงาม

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กชายธนากร คำกอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายสมาน คำกอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายเกศฎา พันธ์มี
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายธีรภัทร ธรรมตา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๖ / ๒๕๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๓๕๐

เด็กหญิงอำพร เพชรไตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายตาณ สุวรรณกูล
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายวรวุฒิ คำโย
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงสาวิตรี ทองสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายกฤตภัค กลินจันทร์

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุริยะมณี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายพัฒนภูมิ ดาราน้อย
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีทา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงกิติญา แปนเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายสุรเดช มานะพระ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๖๐

เด็กหญิงมนัสสินี ศรีบุรินทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงบุลากร เก่งสาริกิจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายนภดล ตุ้นแดง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สนิทมาก
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อินคำพร
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายณัฐภูมิ ประหยัด
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงวิชัญญา บุญมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๖๗

นายสุทธิพงษ์ สังข์ทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๖๘

นางสาวชนิกานต์ โพธิอำไพ

์

๑๐/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๖๙

นางสาวอโณทัย สงเชือ

้

๐๑/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๗๐

นางสาวสมพร คำภู่
๐๔/๐๘/๒๕๐๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๗๑

นางสาวนภาลัย วรรณ์สุทธะ
๓๑/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๗๒

นางสาวฐาปนี รุ่งคีรีรัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๗๓

นางสาวชลธิชา ระฆัง
๒๓/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงณิชารีย์ เนียมธุ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๗๕

นางสาวชฏาภรณ์ นิลขำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๗๖

นางสาวดารัตน์ ครุฑเกษม
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๗๗

นายธนพล สมบูรณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๗๘

นายพรชัย วงศ์คำจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๗๙

นางสาวพรพิมล เนตรนิรมล
๑๖/๐๓/๒๕๓๒

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๘๐

นายวิทวัฒน์ ยอดวิถี
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๘๑

นายเอกชัย สิมากรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๘๒

นายสิทธิชัย สุริยะท้วม
๒๗/๐๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงกชกร มังโส
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กชายกรกฎ ทองอำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายกฤษฎา พึงไทยสงฆ์

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงจิตติภัทรา นาชัยนาค
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงชนาพร ลัดสูงเนิน
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายชัยวัฒน์ มีสุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงทรรศิกา จันทร์เพ็ชร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๓๙๐

เด็กหญิงบงกช บุญเรือง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายภัทรพล สีแดด
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายภูชนะชัย แก่งศิริ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงวรรณวิภา กวางแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายวรากร ยีโพธิ

่ ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ลาโซ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงวาสนา บุญเหลือ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กชายวิศรุฒิ จันทร์เงิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายวีระวัฒ กองแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กชายสรัล สีวิจิตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขบาล

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๐๑

เด็กหญิงอัญชลิกา พึงไทยสงฆ์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๐๒

เด็กหญิงชฎารัตน์ ปนะกาเส
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๐๓

เด็กชายชยณัฐ ปนวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กชายทศวรรษ ชุ่มจิตร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๐๕

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

กาญจนะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๐๖

เด็กชายหรรษา บุญรักษา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๐๗

เด็กหญิงอินทิรา แสงจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๐๘

เด็กชายจิรพล ธนะบุญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๐๙

เด็กชายฐิติวุฒิ เชียวชาญ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๑๐

เด็กหญิงดารารัตน์ นรโภชน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายธัณวัฒน์ บัวศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กชายธีรภัทร พูลศิริกิจ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายพงษ์ศกร วันจะนะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายพีรพัทน์ พันจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงมณีนุช บุญชิด
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ อ๊อตสมาน
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงสรณ์สิริ อ่องเลือม

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กชายอมรเทพ ทับทิม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงกุลณัฐ กาญจนะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๔๒๐

เด็กชายจักรวาล พัฒนาศักดิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงชนิตรา คำกมล
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายณัฐพล สวัสดีพงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายถนัดกิจ บัวพรม
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายธนกร ไทยต้น
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายธิติศักดิ

์

ฤกษ์หร่าย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายนนทพัทธ์ เลิกหร่าย
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายพีรวัฒน์ วงษ์กาวิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงมุทิตา คำคม
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงวริศรา จรรยาบัณฑิต
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๓๐

เด็กชายศรัญู วรรณทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงศรีไพร ธรรมใจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กชายสราวุฒ เอมศิริ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กชายสหรัฐ เย็นอ่อน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงหทัยพรรณ ปนกลอย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงหทัยภัทร ปนกลอย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กชายโชคทวี พะโยม
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายธาดา บัวเวียง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายนิพนธ์ บุญโก
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงพัชราภา แก้วแสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๔๐

เด็กชายพันธ์เทพ ปองทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงอุษา ตังมัน

้ ่

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กชายกฤษณะ ทิตยา
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงนริศรา พินิจสาริกร
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายวัชรพล ใจชืน

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายวีรวงค์ เอียมชม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กชายสุทน กองแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงจิราพร แตงไทย
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายณัฐพล โคสารคุณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายทรรศนะ สกิจเกิด
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๕๐

เด็กหญิงนิติยา เรือนชัง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงมุฑิตา กลินรุ่ง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายเอกอนันต์ พรมจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายกิจปญญา กลินรุ่ง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายจักรพรรณ คล้ายมาลา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายชินวัตร ภู่เปยม
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงณัฐกมล แตงไทย
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เทพแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายธีรายุทธ กองแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงปวีณา พลเก่ง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๖๐

เด็กหญิงพีรยา พุ่มน้อย
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงรัชฎาพร แก้วงาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พุ่มพวง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ โพไข่
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายอนุสรณ์ พรมจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงอัญทิมา อ่องเลือม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงเกวรินทร์ กัลพฤกษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงเพียงดาว สดแช่ม
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงแสงดาว จีนเพชร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายชัชวาล กลัดภิบาล
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๗๐

เด็กหญิงปภาพินท์ เอียมอำ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงสรนันท์ ม่วงมังคัง

่ ่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายสุบิน โคสารคุณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงจีรภิญญา เกาะนำใส
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายชัยยนันท์ กาญจนจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงนิศา กองแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กชายพัทธดนย์ เกือทาน

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงพิมพ์นภา ขวัญนุ้ย
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กชายวิธวินท์ กันทาทอง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายวีระภาพ ชูรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๘๐

เด็กชายศุภชัย ทองลิม

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายเสกสรรณ์ สุวรรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายกวินเทพ แสงคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงนำฟา พันธุ์ล้อม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงพิมพิพัฒ ทองคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กชายพีรภัทร ทองศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายวรวิช มโนชมภู

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

เอมศิริ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงกมลชนก อาหน่าย
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กชายกฤตพร พลพิทักษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๔๙๐

เด็กหญิงกำไรเพชร จันทา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงจิราภา ประเสริฐ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงรัชดา บุตรเลียง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงศศิกานต์ พงษ์ก่อสร้าง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายศิวกร วิเศษรัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงอาทิตยา ถมยา
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงเอเชีย เรืองรุ่ง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงแพรวา พิมนิล
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กหญิงโสรยา เขินไพร
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ฉายทองคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายชัยชนะ ปทุมานนท์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ธิแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๐๒

เด็กหญิงปนัดดา สุวรรณโค
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๐๓

เด็กหญิงพิริษา ขันทมูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๐๔

เด็กชายมารุต นาคทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา ธีระสาสน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๐๖

เด็กชายอรรถพล ประเสริฐ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ประเสริฐ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๐๘

เด็กชายชนพงศ์ บุดดาโสม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๐๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ใบภูทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๑๐

เด็กหญิงดรุณี อุ่นสา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงธัญชนก วงค์จันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงนฤมล มุ่งดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงนวนันท์ มูลที
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายปรมัตถ์ อินทร์จับ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายปุณยวัจน์ ก้อนแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ ดิษเสถียร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กชายศิริวัฒน์ แซ่จ้าง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงศุภรัตน์ รอดเจริญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ มุกดา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๒๐

เด็กหญิงสุนิสา นาสุริวงค์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงโยธกา กอบสาริกรรม
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๒๒
เด็กหญิงกัญญลักษณ์ กลินเกลา

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีวิจิตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงกุลปรียา สายแวว
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๑ / ๒๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กหญิงฉัตรกนก สุวรรณเพ็ชร
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายชินดนัย อินทร์จับ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายณัฐพล วังหาญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๒๘

นางสาวดาวใจ แซ่โซ้ง
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายธนบดี มาเทียน
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๓๐

เด็กชายบูรพา ภูเมฆ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กชายภูธเนศ เกนเกตุกรณ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงยุพา ยาเทียง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงวันวิสา เหมือยฝน
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กชายศรัณย์ เศวตกุญชร
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ แถบหอม
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายอนุชิต วิเศษรัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กชายเทวัญ จันทร์เทศ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายเอกรัตน์ สีขาว
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงชลิดา พงษ์ปอมเพชร
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๔๐

เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิชู

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ พลฤกษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายณภัสพงษ์ กระดังงา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายณัฐภูมิ เหมือนฝน
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเพิม

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงพัชราภา ลือลำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงภัทรากร วิสาร
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายมนัส เอียมอำ

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงวรรณวิษา ภูกาบเพชร
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงศิริมา คงสิพัฒน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๕๐

เด็กหญิงสรณ์สิริ สระทองหน
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สร้อยระย้า

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กชายดัชกร บัวพรม
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายนัฐวัตร เครือแขม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงพิมพ์นารา พรมปก
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงกิตติมา แสงสว่าง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงจิรภิญญา รอดจู
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงนงนภัส มานุวงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายสรวิชญ์ กลีบเทศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายณรงค์ชัย มงคลทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๒ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๕๖๐

เด็กชายธนากร เวฬุวนารักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงนภาพร ปาระพิมพ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กชายนฤพนธ์ สุวรรณภูมิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายนวพล บุบพะศิริ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ทรัพย์อยู่
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงพิมผกา เหมือนฝน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายภาคิน เขียววัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ รัตถาพล
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายสองเมือง ศรีมันตะ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

แปลงยศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๗๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ รัตถาพล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงดวงจันทร์ เกิดพงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กชายวันชัย มณีธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงสริษา ศรีทุม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงสุชาดา จันดางาม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายอชิระ มาเกตุ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เขียวสนัน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กชายภูมิ ทิดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงศิรประภา เศวตกุญชร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงศิรภัสสร เศวตกุญชร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๘๐

เด็กหญิงสุพรรษา ศรศิลป
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายชัยวาณิชย์ แซ่จ้าง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายธนดล แซ่จ้าง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายธีรชาติ แซ่จ้าง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายประเสริฐ แซ่ย่าง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงปาลิตา พาสาลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายพิฆเนศ แสนซุ้ง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงมาลี แซ่ย่าง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายวันชนะ สว่างพันธุ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงวิภา ช่อคีรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๙๐

เด็กชายศรราม แซ่ย่าง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงเดือน วิไล
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงขวัญฤทัย แซ่ย่าง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงชนิสรา รักไทย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงดอกฝาย รักชาติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายธีรพัฒน์ รักชาติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายนวพล สมหวัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กชายปยะ สมหวัง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายสมรักษ์ เกตุแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กชายสุริยา แซ่ม้า
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายขจรศักดิ

์

ขำศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๐๑

เด็กหญิงชลธิชา อนุยูร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๐๒

เด็กหญิงชลเนตร เทพมณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๐๓

เด็กชายชัยยานันท์ ดวงจิต

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๐๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทขัน
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๐๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เชาว์โต
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๐๖

เด็กหญิงณิชาภัทร นันเอียม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กชายนพพล แสงหิรัญ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กชายบัณฑิต โนวิชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๐๙

เด็กชายปฏิภาณ ภู่วัฒน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กหญิงพัศรา สีมุ้ย
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายรัชภูมิ พูลคุ้ม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงลักษิกา นันเอียม

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายวรพจน์ คำเทียง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงสมบูรณ์ ส่วนบุญ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงสุชาวดี หล่องคุ้ม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงสุณิศา บุญเสริม
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงสุพรรณษา ดวงรัตน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงสุภาพร มะโหราญ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายพีรภัทร์ เปกล้า

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๒๐

เด็กชายรณภพ ริวไทยสงค์

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงรุจิรา อนุวัฒน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงกัญญานัฐ จันทร์คง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กหญิงจีรภา ใจแสน
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายภูบดินทร์ มีศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กชายรุ่งเพชร ขำวงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายสรศักดิ

์

สังข์ขาว
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายกฤษดา คำพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายกิจติศักดิ

์

ทรวงกำเนิด
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กชายณัฐพล ตังมันคงวรกูล

้ ่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กหญิงทัชลี วงษ์ใจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองชีวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายวราวุธ ถำสุทะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายวิเชียร ปนโต
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๓๔

นายชาคริต สุขแสง
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายปยะชัย ล้านพลแสน
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงนริศรา ปนะถา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงนาฎติยา นวบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กชายภานุวัฒน์ นำไทย
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงรัญชิดา เกษหอม
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๔๐

เด็กหญิงรามิล เส็งเอียม

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กชายวรายุทธ พบดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงสลาสินี ไทรเล็กทิม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายอภิสิฐ แสงสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงอรณิชา ปราบสงบ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงอาทิตติยา ปราบสงบ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายเดโชพล มาหัวเขา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์ ถันทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กชายเสกสรรค์ แก้วแท้
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายนพพล ยอมสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๕๐

เด็กชายสราวุธ กองเงิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายวันชนะ จิมทา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายสุธิมนต์ ไชยโก
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงสุนิตา ยิมกระจ่าง

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๕๔

นายศุภกิจ แดงสีดา
๑๒/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๕๕

นายเกรียงไกร สมศิลา
๒๔/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กชายกิตติกร ขำเจริญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายชยพล ปนประสม
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กชายฐาปกรณ์ แสงคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายธาณะกิตร์ ทิมศรี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๖๐

เด็กหญิงนัฐกานต์ แจ่มหม้อ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงปรัชญาพร ภู่นวน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กชายฟา ปรีชา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงวิภาวดี บุษบาเกิด
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายสุรเดช สิงห์แรง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๕ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เผือกทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงกันธิชา คุ้มเณร
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายธีรพัฒน์ สิงห์แรง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงนพรัตน์ เตตะสังข์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงนำทิพย์ ทิมสี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๗๐

เด็กชายผดุงเดช จันทร์ขอน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงพรทิพย์ ต้อยเรียง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แก้วฤทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงอุทัยวรรณ หาเมดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงเกล็ดนิล ชัยมงคล
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงจุฬามณี ศรีเหล็ก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงชลธิชา สุขรักษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงฐิติกา สิงห์ใส
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงตรีรัตน์ หมวกทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงทวิตา เปรมพล
๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กชายธันวา พุกกลัด

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายนันทวุทธ แก้วกิจจา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กชายพิชัย อินทร์เดช
๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ประวัติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงศวัณยา เชิดสูงเนิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิพฤกษ์

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กชายสรวิชญ์ คงพันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายหงส์ฟา ทิมปราง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายศุภกิจ วิบูลย์กุล
๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ทองคำ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๙๐

เด็กหญิงณัชชา เนียมสวรรค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายณัฐพงษ์ กันทะวัง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงทิพยดา พาไทยสงค์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายธีรภัทร มากสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กชายนนทพัทธ์ ขุนพิลึก
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กชายปณณธร โสมเขียว
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กชายพรกวี แก้วสะแสน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงพรรณวดี พระเมือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงพัชรา วรรณนิยม
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงวรรณิษา วงษ์สุพรรณ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๖ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงศิริพร พุฒจอน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๐๑

เด็กหญิงสุชาวดี รักกลัด
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๐๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เลียงพันธ์

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ มุ่งลายกลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๐๔

เด็กชายกิตติพันธ์ ค่ายเพชร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๐๕

เด็กหญิงชลธิชา พุทธรัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๐๖

เด็กชายชัยมงคล ยิมแปน

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์สุพรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กหญิงดลรัตดา สินสายไฟ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๐๙

เด็กหญิงดวงกมล เพ็ชวัฒน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๑๐

เด็กหญิงทรรศนีย์ มุ้ยแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

จิตอามาตย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กชายธนัช กันถาด
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กชายนพรุจ สิงอุดร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กชายนันทวุฒิ ชมภู่
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงปภัสรา เหล่าเขตกิจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๑๖
เด็กหญิงประกายดาว สัตย์คำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กชายปราโมทย์ สมจิตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงปรินทร กิจพฤกษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงพัชราภา แหวนวงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๒๐

เด็กหญิงพิมพา ดีพุ่ม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กชายวุฒิชัย ดีพุ่ม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงสุภัสสร โสภา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายอดิศร รักกลัด
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กชายเดชาวัต กิติศักดิพิพัฒน์

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงแก้วตา มิงสกุล

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงกมนนุช เกตุยินดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงกมลชนก บุญสิง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กชายชวณิต ไกรบุตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายณัฐพงษ์ วงค์สุพรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๓๐

เด็กชายดนุสรณ์ กองแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายถาวร ผลโภชน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายธนกร อชิตพล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายธนาวุฒิ ยศปญญา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงปารวี หมืนปา

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงวราพร มอพิมพ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กชายวัชระ อุดม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กชายศิรศักดิ

์

บุญครอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ แช่มเครือ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กหญิงอริสา เนือไม้

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๔๐

เด็กหญิงอัครมณี เพ็ชรพิจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงกัณฐิกา ไหมทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายชวพล กระแสโท
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงนุจรี วงค์สุพรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงพัชชา จบหิมเวศน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กชายพีระวิธ ปานาตี
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กชายมลเทียน ประภา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายมีนธาดา ทองสุพรรณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายวันชนะ พูลทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กชายศรายุทธ อู่เถือน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงสุนิสา สุขสนัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายสุพคิน มาลีบำรุง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายอิทธิพล ศิริกา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กชายเฉลิมพร คงไทย
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กหญิงกาญจนา บุญปล้อง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงจุทามณี รักษาญาติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงธาวินี สุริยะเลิศ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กชายเจษฎา จันทร
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายกิตติพงศ์ โพระสะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๕๙

นายจตุพล วงษ์เสนาะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๖๐

เด็กชายชาติชาย โลมบุตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กชายทักษิณ คำสนอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงมัณฑนา เนตรทิพย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายศุภวิชญ์ เทพสุวรรณ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ เพ็งนำคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๖๕

นางสาวเฟองฟา สุขเจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กชายวีระพัฒน์ ท้าวคาม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงพิยดา สุขตะกูล
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงปณิตา โชติมัง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงบูชิ มาชืน

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๗๗๐

เด็กหญิงสุนิสา บุญโต
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงสรธร หงษ์ทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายฝาย ชัยมนตรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงอลิศลา บุดดาวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กชายณฏฐพล แสงทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กหญิงอัลชลี รอดชะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงศิริณัฏฐา แก้วดวงเล็ก

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงฐิติวรดา น้อยยม
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงกชพร เกิดกอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๗๙

นางสาวภารตี ทับทิม
๑๙/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๘๐

เด็กชายอัศวรัตน์ สายทอง
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กชายวลาเทพ นัตเสน
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กชายวินัท โพธิบุตร
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กชายกฤษฎ์ เพชรพาลี
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กชายณรงค์ชัย จิตต์จำนงค์
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงฏียาภัทร พุ่มพวง
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงนัฎญา ธรรมวงษ์
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงมณฑิรา เพชรพาลี ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ประมูล ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายธนโชติ จันทร์แจ่ม
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๙๐

เด็กชายพีณภัทร นัตเสน ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายธนพล หมีทอง
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายเอกราช พ่วงชัง

่

๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงนัฏชนก สำราญ
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กหญิงนัชชา น้อยกลด ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กหญิงพิมพัชร ศรีสงคราม
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงอุษา โตกรานต์
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง ปรีชาราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายอุรพี ปาละพันธ์ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงภัทรวดี พระพร
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กหญิงนัทวรรณ เอียมละออ

่

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงสิริวิมล ยางธิสาร

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๐๑

เด็กชายรชานนท์ งาเนียม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๐๒

เด็กหญิงเบญญาภา สุขอาภา ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๐๓

เด็กหญิงพกาวรรณ ชาชาญ
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๐๔

เด็กหญิงภัททิยา ปาละพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๘๐๕

เด็กหญิงกัญญพัชร แท่งทอง
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๐๖

เด็กหญิงราตรี เสือมัจฉา
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๐๗

เด็กหญิงณัฐชา ราคะใจ
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๐๘

เด็กชายประภวิษณ์ บุญมา ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๐๙

เด็กหญิงบัวหลวง บัวดี ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๑๐

เด็กหญิงสุวนีย์ สวงวงษ์
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงชนภรณ์ ด้วงทา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงฐิตาพร ขันทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

สุทธิมาลา
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายกฤติน เอียมคล้าย

่

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กชายธันยพงศ์ บุญธรรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายทุ๋ย กะเหรียง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงธีรฎา ทับทิม
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงปณิตา อินทร์ฉาย
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๑๙

นายกฤษดา จัดม่วง
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๒๐

นายกันตภณ แสนเข็ม
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๒๑

นายฆนกาญจน์ แสนเพชร
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๒๒

นางสาวจารวี คำแสง
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๒๓

นายจิรภัทร บุญเกตุ
๓๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๒๔

นางสาวชลธิชา โพธิน้อย

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๒๕

นายชัยชิต เชยชม

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๒๖

นายชาคริต บานเพียร
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๒๗

นายณัชพล ประสิทธิเขตการ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๒๘

นายณัชพล เอียมจันทร์หา

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๒๙

นายณัฐพล ขำปู
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๓๐

นางสาวดุสิตา รุ่งเรือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๓๑

นายธณชัย นาราศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๓๒

นายธนภัทร์ นาคสีค้า
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๓๓

นายธนิตพงศ์ บุญราศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๓๔

นายธนโชติ ทังศิริ

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๓๕

นายนนธกร บุรีจุ้ย
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๓๖

นางสาวนพมาศ กล้าหาญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๓๗

นางสาวนรินทร์ ทองคำถึก
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๓๘

นายบัณฑิต สีบัว

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๓๙

นางสาวปวีณา ซ่อนกลิน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

วัดโคกเจริญวนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๘๔๐

นายพศิน พินตะคุ
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๔๑

นายภัทรศักดิ

์

รอดศิริ
๓๑/๐๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๔๒

นางสาวภาวิณี เรืองอยู่
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๔๓

นายมิลทดา ยอดดำเนิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๔๔

นางสาวรพีพัฒน์ สาระคน
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๔๕

นางสาวรสกาญจน์ โพธิเพียร

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

วัดโคกเจริญวนาราม
 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๔๖

นางสาวลัดดาวัลย์ ดวงแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๔๗

นายวรวัฒน์ จันทะบุญมา
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๔๘

นายวิทวัส ไกรวงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๔๙

นายวีรพงศ์ เจียนสันเทียะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๕๐

นายศราวุธ เชือชัง

้ ่

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๕๑

นางสาวศิรินภา ผาสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๕๒

นางสาวศิริพร การะภักดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๕๓

นายสมปอง ขันธ์ทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๕๔

นายสิทธิชัย ประกิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๕๕

นางสาวสุทธิดา บุญรอด

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๕๖

นางสาวสุพรรณี กาญจนา
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๕๗

นายสุภาพ จันทา
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๕๘

นายสุภาพ สุขใจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๕๙

นายสุรเดช วงค์สว่าง
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๖๐

นายอนิรุธ วงษ์ชุ่ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๖๑

นายอมรเทพ เพียรประสม
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๖๒

นางสาวอรณิช ภู่ประเสริฐ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๖๓

นางสาวอัจฉรา ชัยศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๖๔

นายเจตนิพัทธ์ ผลาผล
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๖๕

นายไชยวัฒน์ ทองอ่อน
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๖๖

นางสาวไพรินทร์ บุญเม่น
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
วัดโคกเจริญวนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงสุพรรษา เครือวัลย์
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเสลา หัวเสลาโพธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กชายกิตติทัต เนตรฤทธิ

์

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวเสลา หัวเสลาโพธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กชายอติชาติ เพิมพูน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเสลา หัวเสลาโพธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๗๐

เด็กหญิงชมพูนุช ดำเลิศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเสลา หัวเสลาโพธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา อิมขาว

่

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวเสลา หัวเสลาโพธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กชายอากูน
เลาหศักดิประสิทธิ

์ ์

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวเสลา หัวเสลาโพธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กชายพิษณุ ทองสุข ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวเสลา หัวเสลาโพธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงอภิชนก กลันรูป

่

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวเสลา หัวเสลาโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงพัชชา หาญบำราช
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเสลา หัวเสลาโพธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงปรียาภัทร์ มวลสุข
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเสลา หัวเสลาโพธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กชายธนากร ต้นเพชร

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเสลา หัวเสลาโพธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงวงแหวน ฟุงสุข ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวเสลา หัวเสลาโพธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๗๙ เด็กหญิงประภาลักษณ์
โชติโชน ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวเสลา หัวเสลาโพธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๘๐

เด็กหญิงณิชานาฏ เอกศิริ ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวเสลา หัวเสลาโพธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๘๑
เด็กหญิงอินทิราภรณ์ หมวกทอง

๑๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวเสลา หัวเสลาโพธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงอัมพิกา โอวาท
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวเสลา หัวเสลาโพธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๘๓

นางศุภศิริ ผกามาศ
๘/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายณัฐพล ฟกเครือ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กชายศุภกิตต์ อาจสาริกร
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กชายจิรายุ บ้วนหลี
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงลสิตา ธิมะพงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงอารียา เทียนเงิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงศตายุ สมหะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กหญิงจีระวรรณ ซิมซี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงทิวา ทิวากร
๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายอนุเทพ เหล็กเพชร
๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงวรรณิดา เฒ่าพาลี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงชุติมา ใจดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กชายธนวัต โอดยิมพราย

้

๒๖/๒๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กชายวรพล เมืองงาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายนพรัตน์ สนิทแสง
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กชายกฤษฎา วรบัณฑิต
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงรุจีรา เครืองต้น

่

๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กชายสุกฤษภิ

์

ฉิมมา
๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๐๑

นางสำเร็จ เจริญโพธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๐๒

นายอารียา สุวรรณ
๑๓/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๐๓

นายงา สุวรรณ
๑๑/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๐๔

นางละม้าย ยังกรุงเก่า ๘/๐๑/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๐๕

นายพีระเมศวร์ บุญเพ็ชรัตน์
๒๐/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๐๖

นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๐๗

นางกนกอร อินทร์โพธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๐๘

นางสาววาสนา พวงมาลี
๔/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๐๙

เด็กหญิงฐานิภา ท่องแจ้ง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๒ / ๒๕๘
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กพ ๓๔๕๙/๓๙๑๐

เด็กชายพงศ์กร เกษสุวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายปรเมศวร์ วิชากรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงเนตรนภา สีดาฟอง
๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงชลธิชา ทับทิมเทศ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงสาธิตากร แก่นโต

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงอรวรรยา เสมากูล
๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กชายศิปปกร อินทนี
๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวรัง โค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กชายศรีปราชญ์ พานเฟอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายนนทวัช อาจดวงดี
๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายธนดล กันภัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๒๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา พันทา
๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงบุษรา คฤชฤทธิ

์

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงธีรกานต์ เรืองศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายยุทธนา จันเครือเกิด
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายจุฑาวัฒน์ จันทร์โย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา ภูเลือนลม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงพัชรพร เจนไธสง
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กหญิงนรินทิพย์ กูลโพธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๒๘ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
เดชวุธ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายกิตติทัศน์ เอียมเฟอง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๓๐

เด็กชายกิตติธัช สุวรรณกิจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายชินวัตร กาเรียน
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กชายชินวัตร สำราญรืน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงญาตาวี ขอบใจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พูลสวัสดิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กหญิงณัฐกมล เด็ดดวง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กชายณัฐชนน สุดเจริญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ ขุนเทพ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายณัฐภาส หมวกหนู
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แมนสืบชาติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๔๐

เด็กหญิงณิชากร กลินจันทร์

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กชายธนบูรณ์ คงกลันดี

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายธนภัทร โสภณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงธันยพร ดีเรือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กชายนที สูงสุมาลย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงนวรัตน์ ตรงมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงนวรัตน์ สุเมรุไหว
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงบุปผา แก้วทรายเงิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กชายปรินทร สาตหาพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงปวีณา แสนบุญมา
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๕๐
เด็กหญิงพัชรประภา อันทรัพย์

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงพัชราภา พริงไทยสง

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายพุฒิชัย มามี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิหวี

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงภาวินี สนันก้อง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายภูธเนศ ยาชุมภู
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กชายภูริช คล้ายคลึง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กชายยงยุทธ อะวะศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายวรพล ศรีอุดร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กชายวริทธิธร

์

อ่อนฤทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กชายวัชรากรณ์ สนสุพรรณ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายวันชนะ คชสิทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงวิลาวรรณ อ่อนฤทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงวิลาสินี อินทร์โพธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายวีรภัทร ชืนชาติ

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายวุฒิชัย ไกรนอก

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงศยามล พรมมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงศศิมา พันธ์เขตกรรม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กชายศุภกฤต มาลัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงสมนฤมาศ เส็งแดง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๗๐

เด็กหญิงสายไหม พรมสำเภา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายสิทธิชัย กุลมาลา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงสุมิตรา ฤวัฒนะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงสุวิมล กองวารี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายอดิศร กลินผึง

่ ้

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กชายอนุกูล ทับทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายอัษฎาวุธ สิงห์คา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงอินทิรา กรเอียม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงเขมพิการ์ ยุบลเมฆ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงเนตรชนก บรรชร
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๔ / ๒๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กหญิงเมทินี ยะนิล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายโชคอนันต์ ยอดกลิน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายไชยเฉลิม พุ่มกล่อม
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ใจแสน
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงฉัตรกมล สวนบ่อแร่
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงญาณิกา พุ่มสวัสดิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

บุญอ่อน
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กหญิงสโรชา สุนาวงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงสโรชา อยู่เจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กชายไพรัตน์ เฉลิมพล
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๙๐

เด็กชายกฤตนัย ห่วงเงิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายกิจชกรณ์ บรรทัด
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เปรียมศิริ

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงจิราพร จีนแดง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กชายฉายทอง โอสถ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงชรินทร์ธร รอดทนงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายตะวันฉาย แย้มพลอย
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กหญิงธนัชพร ทับทวี
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๙๘

นายธนาธิป แสงกรุง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทับทวี
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ แก้วสุพรรณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงปนัดดา สมานชม

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายพงศธร วิศรีธิปกรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กชายรัชชานนท์ มาลาเสติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายรัชพล มาศพันธ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงวิภาวณี เขียนเขียว

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงวิลาวัณย์ อินทะสอน

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงสุรีพร สุ่มเอม

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงอรณิชา เสือกลิน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงเอืองทิพย์

้

คงชาติไทย
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๑๐
นายชลสิทธิ

์

สุขเจริญดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๑๑

นายชิษณุชา คลำเงิน
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๑๒

นายนัทธพงศ์ สุขทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๑๓

นางสาวปภิญญา ขุมทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๑๔

นางสาวพัชรี พรมพิทักษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๕ / ๒๕๘

้
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กพ ๓๔๕๙/๔๐๑๕

นายพีรพัฒน์ ภู่ทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๑๖

นายศุภเชษฐ์ นามวงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๑๗

นางสาวสุธาวี พิลึก
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๑๘

นางสาวอภิญญา รถโสดา
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๑๙

นางสาวอรญา อะวะศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๒๐
นายโชคชัย ทัพวงค์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๒๑

นายกษิดิเดช

์

เทพนาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๒๒

นายธนวุฒิ ศรีมุ่งเมือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๒๓

นายนพรุจ เรืองคุ้ม
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๒๔

นางสาวบุศญารัตน์ สุขแช่ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๒๕

นางสาวพณิชพงศ์ สิงห์นันท์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๒๖

นางสาวภาณุมาศ อนิสูตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๒๗

นางสาวมณีรัตน์ สุทธะโส
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๒๘

นายรัชชานนท์ เปลียนดิส

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๒๙

นางสาวรัตนาวดี แก้วจุฬา
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๓๐
นางสาวศิริวรรณ ทับทวี

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๓๑

นางสาวโบสิตา กุลมาลา
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๓๒

นายโยธิน แปลกผึง

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๓๓

นางสาวกัญธิมา อินเผือน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๓๔

นายณรงค์กร โพธิคำมา

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๓๕

นายธีรวัฒน์ สีเพ็ง
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๓๖

นายปรเมศร์ บัวเย็น
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๓๗

นายพรพิทักษ์ นวนจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๓๘

นายลัทธพล ชนเชียว

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๓๙

นายวัชระ เรืองอยู่
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๔๐
นางสาววาสนา มณีเทศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๔๑

นายสมพล ประทุมเกตุ
๐๑/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๔๒

นายอภินันท์ พูนสวัสดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๔๓

นางสาวอรอนงค์ ศรีบัวลา
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๔๔

นางกาญจนา ธรรมมี
๒๑/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๔๕

นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์
๐๗/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๔๖

นางสาวบุญชู เงินสลุง
๒๗/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๔๗

นายจรูญ จิตตะ
๑๙/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๔๘

นางสาวนำฝน ไปรเวทย์
๒๑/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๔๙

เด็กหญิงสุธิดา เรืองคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๖ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงนุชรา พลจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๕๑

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ด้วงทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๕๒

เด็กหญิงทัศศิริ โสดเทียง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๕๓

เด็กหญิงลออรัตน์ นามรัง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองประสิทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๕๕

เด็กชายปยวัฒน์ อุไรรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๕๖

เด็กหญิงวรวรรณ พันธ์นงค์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๕๗

เด็กชายประดิษฐ โปร่งจิตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๕๘

เด็กชายสหัสพล โยวะบุตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๕๙

เด็กชายภูศิน พรมนอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงณัฐณิชา สารนอก

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๖๑

เด็กชายวสันต์ เจริญภูมณี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๖๒

เด็กหญิงนภสร จันทร์จิตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๖๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสชัง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๖๔

เด็กหญิงภาวิณี ฮะเส็ง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๖๕

เด็กหญิงรุ่งนภา เทียนเจริญชัย
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๖๖

นางประไพ รักษไพรสาณฑ์
๐๔/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๖๗

นางสาวเขมิกา คำวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๖๘

เด็กหญิงกิตติยา ทะสุนทร
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๖๙

เด็กหญิงอภิชญา ว่องธัญกรณ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ เอียมสำอางค์

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๗๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ละมุนนอก
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๗๒

เด็กหญิงวาสนา เลิศขุนทด
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๗๓

เด็กหญิงชนาภา บัวศิลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๗๔

เด็กชายนรินทร์ เถือนวรรณา

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๗๕

เด็กชายวัยวัฒน์ แก้วพันธ์กิจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๗๖

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ศรีบุญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๗๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ โสภา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๗๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ประสิทธิสุวรรณ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๗๙

เด็กหญิงณัชชา ไชยผง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงลักษณา เบญจมา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๘๑

เด็กหญิงนริศรา สลอดตะคุ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๘๒

เด็กหญิงอัญชิสา จันทร์ทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๘๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ อุอุ้ย
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๘๔

เด็กหญิงรัญชิดา รักษา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๐๘๕

เด็กหญิงขวัญจิรา โนนศรีรา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๘๖

เด็กหญิงธัญสภรณ์ ฤทธิสาร

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๘๗

เด็กหญิงวรรณภา พรมมา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๘๘

เด็กหญิงนภาภรณ์ นำนวน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๘๙

เด็กหญิงสิริพร พิงสระน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงสุนิษา ศิริงาม

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๙๑

เด็กชายลลิต อากาศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๙๒

เด็กชายถิรวัฒน์ ร่มโพธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๙๓

เด็กหญิงเติมรัก จันทร์หลง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๙๔

เด็กหญิงญานิศา รัตนประเสริฐ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๙๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญมี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๙๖

เด็กหญิงวิภาพร แปนสกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๙๗

เด็กหญิงศิริวรรณ สายแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ พึงครุฑ

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๐๙๙

เด็กชายอิศลาย์ ศรีโกตะเพชร
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายชาญณรงค์ แก้วภูเขียว

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๐๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ตรงใจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๐๒

เด็กชายวุฒิชัย หวังกองกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๐๓

เด็กชายนนทกร คำพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๐๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ เทพจันทรา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๐๕

เด็กชายจารุวิทย์ ช่างเกวียน
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๐๖

เด็กหญิงณฐิตา พูลเกษม
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๐๗

เด็กหญิงนันทวดี สะมะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๐๘

เด็กหญิงนิจวิภา นามมนตรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๐๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ อ่อนพลู
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๑๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชิตกำปง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กชายปริญญา ทองสันเทียะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ เกิดเหลียม

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงกัณฐิกา พะสะภาค
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงกัลยา เจียมพรมราช
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงจตุรพร มิงโค
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงณิชกานต์ พลอยประดับ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายทวีสิน ทองอ่อน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายธนภัตร ธรรมศร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไชยเดช
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๑๒๐

เด็กชายธีรไนย มือขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงนฤมล คงหาญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายนัฐพล พลที

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กชายนิธิศ มิตรตะขบ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กหญิงปวีณา ประการะนัง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงปาณิศา อภัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๒๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน เพ็ชสังหาร

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ หารโงน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กชายพิสุทธิศักดิ

์ ์

อินทรชิต

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงรุ่งนภา สมบูรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๓๐

เด็กหญิงลักขณา บุญปลูก
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กหญิงวิมลรัตน์ จันทร์ทา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กชายวิศรุต ปองศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กชายอนุพล จิตยะแสง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงอรไพลิน สินชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายณัฒวัตร เหลืองมะลัง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายพัชรพงษ์ สิทธิสาริกรรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กหญิงวลัยพร แจ๋วแว๋ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายศรราม ทองกลำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กชายสุทธิพงศ์ ศรีซ้อน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๔๐

เด็กชายศิริพงษ์ บูชาบุญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๔๑

นายอัครชัย ภูมิเรศสุนทร
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๔๒

นายกฤษณะ มันเขตร

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๔๓

นายรัฐพงศ์ ปองบุญจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๔๔

นางสาวเกตุนภา เปยมสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๔๕

นายโอภาส ทัพปน
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๔๖

นางสาวปยะพร สิทธิสาริกรรม
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๔๗

นางสาวพรรณพร เทวโลก
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๔๘

นางสาวสุกัญญา มลศิล
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๔๙

นายสุทัศน์ อุดมครบ
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๕๐

นางสาวอรยา อิมโอด

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กหญิงณภัทร ทองดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส่องตาแล วัดส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กชายอลงกรณ์ เวินขุนทด
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายคณาธิป ปดถา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กหญิงสลินทิพย์ นัติสุทธิ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ศรีไพศาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงนภัสสร กระนัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๕๖
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ คะลา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงกาญจนา ธงสันเทียะ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ผาดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงมลิวรรณ ดีพิจารย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๖๐

เด็กชายอนุชา แปนตะกูล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กชายณัฐวัชต์ เงินเมือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กชายสุธิชัย พรมพิมพ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายอนาวิน บุตรชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงศศิธร พุ่มพวง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงสุธิดา วิสีธิกร
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายอัครภัทร กำโชค
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กชายศราวุฒิ อินทิยา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงสุนันทา อินทิยา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๖๙

นางสุดาพร มีฉำ
๓๐/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๗๐

นางทวีศรี ธรรมจารีสวัสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๗๑

นางสุธาทิพย์ คณโฑพรมราช
๒๔/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๗๒

นางจีระนันต์ ทรัพย์สิน
๑๘/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๗๓

ว่าที ร.ต. มนูศักดิ

่ ์

จุนมุสิ
๑๕/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายกิตตินันท์ ศรีหามูล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงกมลวรรณ เอียมกลิน

่ ่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ พิมพ์พา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายอมรินทร์ อิมคำ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กหญิงพัชราวดี พวงทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงกฤษณา วิชาเกวียน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๘๐

เด็กชายสุธี สุดตา
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กชายธนกฤต ทรงอยู่ดี
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายวรวิช สารีสุข
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงต้นหนาว นามโฮง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กชายชัยพร พิมบุผา
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กหญิงศุจีภรณ์ ชุนสิทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กชายเอกราช สุวรรณภูมิ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงศุภากร คันศร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กหญิงทิพวรรณ สุขจิตร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายณัฐชพน แก้วศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๑๙๐

เด็กหญิงนฤมล สิทธิไกร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กหญิงประภัสสร อำทิม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายระพีพัฒน์ ถึงสุข
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๙๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน มิงขวัญ

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กหญิงจันทิมา โสขุมา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงสุมิตรา อสุณี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กชายอนุสรณ์ เดชด่าน
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กชายภูชิสส์ มันประกอบ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กชายณัฐพร เมตตานัยธรรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงกฤติยา สมทบ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กชายรัตพล เมืองฤทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๐๑

เด็กชายพลพล บุญเทียม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๐๒

เด็กชายภูริพัฒน์ ฉิมบุรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๐๓

เด็กหญิงกนกรัตน์ แจ่มรุจี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๐๔

เด็กหญิงปยฉัตร กุลฉิม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๐๕

เด็กหญิงชนาภา อำทิม
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๐๖

เด็กหญิงอนันตญา ใชยะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๐๗

เด็กหญิงจินตนา เกตุพิจิตร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๐๘

เด็กหญิงณภัทร เปยมสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๐๙

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ มณีจันสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๑๐

เด็กหญิงอมราพร คงสิพัฒน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชาติสุทธิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กชายชญานิน ใหมเงิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงอัมพวัน ภักดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กชายธวัชชัย แก้วเนียม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงโชติกา แขงสาริกิจ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กชายสรยุทธ คันทสูตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กชายสหรัฐ ฉายยา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงลลิตพรรณ ปานแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงวาสนา ทัพสุวรรณ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๒๐

เด็กหญิงนันทิชา คชฤทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายภานุพงษ์ พันธ์กสิกร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายปญญากร กุมพล
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กชายอนรรฆ หวังเย็นกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายคมกริช สอนกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กชายรมย์รวินท์ พระวิเศษ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงพรพรรณ เริงสมัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กชายสุรเสกข์ สิทธิแพทย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กชายอดิเทพ เนียมคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กชายสุพิมาย ศรีพัฒน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๓๐

เด็กชายพิเชษฐ์ บัวคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กชายพิชิต บัวคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงจันทรภา อุ่นคอย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงมนัชญา คำแสง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กชายพงษกร สังฃดิษฐ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กหญิงนีรนารา ยอดชาย
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กชายมนูญ อินทรานุช
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายชลันธร ธูปบูชา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ พันธ์แจ่ม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ส่องสว่าง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๔๐

เด็กหญิงพรทิพย์ แสนงาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงนลัทพร ด้วงโต
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงพัชริดา มะริสสา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายณัฐพล มันทอง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงกัญยารัตน์ เรืองฉาย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายณัฐวัตร ขวัญเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงปทมพร โถทอง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงพิมพ์พิกา ศรีพัฒน์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบอน ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงวีณา โชคทวี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504)

สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงดารา รักไทย
๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504)

สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๕๐

เด็กหญิงชาลิณี ขันกสิกรรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504)

สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงถกาวัลย์ ไชยยศ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504)

สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กหญิงนันธิชา แจ้งอรุณ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504)

สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายศรราม สอนพรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504)

สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กชายศิรภัทร แก่นศรียา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ ถ้วนสัมฤทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายวีรวัฒน์ อ้นมัน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายชัชวาล ภูมี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายดุลยวัต งันขุนทด
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กชายธีรพงศ์ จันทรัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๒ / ๒๕๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๒๖๐

เด็กชายธีรพงษ์ เอกจิตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กชายธนดล แสวงเจริญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กชายพิสิทธิพันธิ

์

น่วมโต
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายเทวฤทธิ

์

อำนาจ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กชายภคพล กองบุญมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กชายภูธเนศ เจริญรส
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงนภาพร เกตุวิทย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายเบนนี

่

แบร์เรตต์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เพียรรักษา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงภัทรลดา เงินดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๗๐

เด็กหญิงรวิวรรณ สังข์เงิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงทิชาพร ก้องวิริยกุล
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงชนากานต์ ศรีคชไกร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายวัชรพงศ์ ยอดจันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายเจษฏา เพ็งพล
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กหญิงชนิภรณ์ เจริญรส
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายณัฐภูมิ มะเมียเมือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กชายณัฐภัทร มะเมียเมือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายพงศ์ดนัย บำรุงขันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กชายชาคริต สุขเกษม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๘๐

เด็กชายนัฐคม บูรณะกิติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงนีรัมพร อ่อนคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กหญิงอารดา พรมประดิษฐ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายณัฐพนธ์ คงยิม

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงชลพิชา สนธิ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงกรกมล ศิริมานนท์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กชายอดิเทพ ศิริเวช
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กชายณัฐภูมิ พรมอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงมณีฉัตร แพรสาหร่าย
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงธัญชิตา ศรีชัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๙๐

เด็กชายเสรี คำมงคล
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กชายกันตพงศ์ สิงห์ลอ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายณัฐภัทร พัฒนศิริ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ ดวงเขียว
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายอนวัช สุวรรณพืช
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กชายธีรภัทร ทองหาญ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กชายศรากร พุ่มสมบัติ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงอาภาศิริ พานพุ่ม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงชิษณุพงศ์ นะภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงณัฐญาพร ส่องสว่าง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงณัฐรินีย์ บุกบุญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๐๑

เด็กหญิงทัศนีย์ แสงเงิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๐๒

เด็กหญิงวรรณรดา ฉลาด
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๐๓

เด็กชายสิรภพ บุญน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๐๔

เด็กชายนรินทร์ แซ่ป้ง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๐๕

เด็กชายวาธัญญ์ คุ้มสอาด
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๐๖

เด็กชายหนึงกวี

่

ประเทศ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๐๗

เด็กชายฐิติกร มณีรัตน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๐๘

เด็กชายอภิวิชญ์ ศรีภัทรนิธิกุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๐๙

เด็กหญิงธนัทอร พิลาถ้อย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๑๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ชนะสาร
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงศุภัชญา แสวงมิม

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงเอมิกา พูกันแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายวรรธนัย พิลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงศิรปพา เชียวพนา

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงกวิสรา จัดกสิการ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายนพรัตน์ พันธุ์ชูเพ็ชร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา วงคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงธัญย์ชนก สินชะวา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กชายชลากร ฟทธิเต็ม

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๒๐

เด็กหญิงศจิรัชญา คุ้มอยู่
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กหญิงวิภาวี แก้วดวงผาง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กชายปุณณวิช ช่างตีทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงแพรวทอง ปานศิลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กชายศรัณยู สุขจิตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงนิชานันท์ เรืองศรีจันทร์

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กหญิงอนงค์พร พิมพาพักตร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายนวพล บัวสร้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กชายศุภกฤษ หิริโอ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กชายฐิติโชติ นิพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๓๓๐

เด็กหญิงซันมายา วังโสภา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กชายนฤเบศร์ แก้วบุญศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงศิรประภา นาคเจือ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กชายณฐกร แสงศักดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กชายสุรเชษซ์ บุญเล็ก
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงพัณณิตา สายสินธุ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กหญิงปรามี คำบุญเรือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กหญิงณิชา รัตนโชติชัยฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กชายจอห์นนี

่

แบร์เรตต์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงฐานิกา อุ้ยเปา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๔๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สว่างอารมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กชายภูชิชย์ ปนชูศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กชายธนาวุธ พัสเจริญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กหญิงธวัลรัตน์ มนัสสา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กหญิงกรรทิณี คุ้มแวง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กชายปรเมศวร์ รวมธรรม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กหญิงณัฐชา พันละออง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กชายเนติภูมิ ภิรมย์เมือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กหญิงโชตินภา ธูปขำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กหญิงอภิญญา สาที
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๕๐

เด็กชายศิรวิชญ์ พิมพ์วัน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๕๑

เด็กชายณัฐชนน อมาตยคง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กหญิงพอเพียง จันทร์ละมูล
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กหญิงศนาวลัย ยิมเกิด

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กชายจิรวัฒน์ กัณพัทธณะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายพิริยกร ศุภกิจเจริญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กหญิงธิติมา แก้วกมล
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กชายวรนันทณัฐ หงษ์อนุรักษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กชายธนายุตธ วรเดช
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๕๙
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พูลสวัสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๖๐

เด็กหญิงดารารัตน์ สนธิ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายบุณยวัจน์ ชาญเวชศาสตร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงษ์ลำดวน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กชายพรเทพ ติรักษา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๖๔

เด็กหญิงกฤษณา ทังแสน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กหญิงรสสุคนธ์ เชียวพนา

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงณิชา มาดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงวนัชพร กองบุญมา

๓๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กหญิงปยฉัตร บุญรัตน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงสุกัญญา ขำหลง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๗๐

เด็กหญิงชาลิสา กลึงเทศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงสาวิตรี สุขบุรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กชายพงศกร ช่วยคิด
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กชายศิรภัทร บุญเรือง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กชายปภังกร มีศรี
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงชนิษฐา อุตโม
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กชายกวินภพ ชมชืน

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ โพธินางดำ

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กหญิงศิวาพร พวงมาลัย
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กหญิงจิราพร จันทะพิมพ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๘๐

เด็กหญิงจารวี พรหมศักดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กหญิงสมิตา พึงเรือง

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กชายอภิชาติ ทับกระจาย
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กชายสิรภพ สวัสดี
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ปานอินทร์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

กงจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กชายศรายุทธ โพธิทรง

์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กหญิงปริยาภัทร โกสุมา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กชายกรวิชญ์ บุญมาสอน
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงเมษากานต์ ศิริสลุง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๙๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ดาผา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กหญิงจันทิมา แขมภู
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กชายกลยุทธ ฉัตรวิริยะ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงสุชานันท์ แย้มวัตร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ โอภาส
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กหญิงกรวรรณ โอภาส
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กหญิงณัฐพร นิพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กชายอาติยะ อินทร์สุวรรณ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หมันเขตกิจ

่

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กหญิงพรนภัส เชียงภูงา
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๖ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงศศิชา หงษ์ดำเนิน

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๐๑

เด็กหญิงธนัยนันท์ ดิษกร
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๐๒

เด็กหญิงรัตติเทพ กรรเชียง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๐๓

เด็กชายเอกราช นิรันดร
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๐๔

เด็กชายชวลิต สมแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๐๕

เด็กชายสุรชัย อิมเทศ

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๐๖

เด็กหญิงแพรวา อ่อนพุทธา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๐๗

เด็กชายบุญญพัฒน์ คำตีบ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๐๘

เด็กชายโรจนศักดิ

์

กันทากลม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๐๙

เด็กหญิงชนิดา ด้วงชืน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๑๐

เด็กชายธีระพัฒน์ สะสีแสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กชายประพัทธ์ ชมชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กชายพีรพัตร์ บุญลือ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กชายสุเมธ จันทร์ทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กชายสรรค์ทรรศ เสือแดง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กหญิงฉันท์ชนก อ่อนน้อม
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ศิริสุทโท
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กชายรัชพล พลปราบ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กหญิงธัญวลัย สิงห์ทิพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กหญิงโสภณัฐ ยีสุ่น

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๒๐

เด็กหญิงสิราวรรณ สุขแซว
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กชายอนุพนธ์ ผึงนิล

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงศิรพันธ์ ทองเภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงพีรดา หงส์ทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กหญิงณัฐพร เชือหงษ์

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงชุตินันท์ วาทวงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กชายวีรพงศ์ ฉวีอินทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กหญิงณัฐวดี ปอมคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๒๘ เด็กชายมูฮำมัดฮานาฟ
ประดิษฐ์สร

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายสิทธิชัย พลปราบ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๓๐

เด็กหญิงยุพดี แก้วสีทิต
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กชายธนกฤต จุนมุสิ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กหญิงปานไพลิน บุญเสมา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กชายณัชพล ธัญเจริญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กชายดนูพัฒน์ วัดน้อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงสุกัญญา ฉายแสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กหญิงกรรวี ฉายเทศ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กชายทนันชัย สารแดง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงรัตติกาล มันจิตร

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กหญิงเกศศิรินทร์ บุญน้อย
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๔๐

เด็กหญิงสุพรรษา เกตุภูงา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยนาช

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กชายพสธร พะสำเริง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กหญิงสุพรรษา สะสีแสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงนฤภร ขุนแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กชายชญานนท์ เฟองจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กชายอภิรักษ์ แสงแก้วสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กชายปรีชา ปอมเกิด
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายนิธิภร อินทร์แพ่ง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กชายสุธีรทัศน์ แขงธัญกรรม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๕๐

เด็กหญิงธนภรณ์ วรวาท
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กชายฆฤนฆฤต พงษ์เขตการณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงชลธิชา กลินหัวไผ่

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กหญิงอรนภา ประสาทแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กชายภูติวัฒน์ หงษ์โต
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายธนภัทร นาคเมือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กชายสิทธิโชค แม้นพยัค
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงรฎาวัลย์ วงค์อ้ายตาล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ์ ขำโห้
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กหญิงอชิรญา คะชาแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๖๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุขประเสริฐ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กชายณัฐดนัย บูรพิน ๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบึงลาด จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กหญิงนวรัตน์ ปอมค่าย
๒๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงลาด จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กชายนราวิชญ์ กิงจำปา

่

๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงลาด จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กชายทีฆทัศน์ บุญนอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงลาด จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กชายณัฐพล สินสมบูรณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงลาด จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กชายอรรถวัติ โคตรสุวรรณ
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงลาด จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ สินสมบูรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงลาด จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กชายศตกวี ช้างวงศ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงลาด จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กชายวิษณุ เพียรเสมอ
๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงลาด จันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๘ / ๒๕๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๔๗๐

เด็กหญิงระพีภัสรา จรบุรมย์ ๒/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กชายวีรภัทร อาจณรงค์ ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กชายศรายุทธ กุมรัตน์ ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงกรวลัย ศรีอาภัย
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กชายวิศรุต คำอินทร์
๑๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กหญิงอุษา ศิริมา ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กหญิงปนัดดา ชืนจิตร

่

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กหญิงศศิมา นัดทยาย
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กชายธีรภัทร ผาวัน
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงพรพิมล บัวบาง
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๘๐

เด็กหญิงวาสนา พุ่มพวง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กชายณัฐพล สายพรหม
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายโตภมร ชูพินิจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กชายอานุวัฒน์ มธุรส
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พัฒเจริญ
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กชายณัฐพล พ่วงมี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กหญิงปนัดดา อินทร์กานอน
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กชายศุภสัณห์ แก้วบุตรดี
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๘๘

เด็กชายณัฐพัชร ประจวบสุข
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กหญิงสิริวิมล พันนาม
๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๙๐

เด็กชายวัฒนา พัฒเจริญ
๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กชายภราดร ซิพาสี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กหญิงพัชรพรรณ พูลเพิม

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กชายนนทนันท์ เขาแก้ว
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กหญิงจิรพัฒน์ ช้างวงษ์
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กชายธนาธร เทศธรรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงพรทิพา มุกเลิศ
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๙๗

เด็กชายธนากรณ์ หงษ์ทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กหญิงสุตาภัทร แถมทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กชายนครินทร์ แสนทวีสุข
๑๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กชายชนนัช ไม้งาม

๑๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๐๑

เด็กชายธีรไนย ทวีฤทธิ

์

๒๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๐๒

เด็กหญิงศุภิสรา แดงดงเมือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๐๓

เด็กชายทฤษฎีชัย เอียมพันธ์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๐๔

เด็กชายอัมรินทร์ ไทยศรี ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๙ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๕๐๕

เด็กชายณัฐกฤต วงษ์เนตร ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๐๖

เด็กชายพัชรพล รุ้งแจ้ง
๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๐๗

เด็กชายวีรภัทร แตงแช่ม
๑๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๐๘

เด็กชายปริทรรศ พวงทอง ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๐๙

เด็กหญิงณัฐวดี แจ้งสุข ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๑๐

เด็กหญิงสิริยากร บัวรอด
๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กหญิงรังสินี รุ่งแจ้ง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กชายลาภวัต มหาวงศ์
๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงสุพิชชา เทพเนาว์ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กหญิงลดาวัลย์ แตงสวน ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กหญิงเบญญา ศรีม่วง ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ มาลา ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กหญิงอภิสรา สีดา
๑๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กหญิงณิชาภัทร เอียมอิน

่

๑๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กหญิงปริฉัตร โกมลรัตน์ ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๒๐

เด็กชายณัฐพงษ์ เลขผสม ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กชายภคิน ปานเจริญ
๒๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๒๒

นางสมศรี โอสาร
๒๗/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๒๓

นางทวีพร เขียวสุด ๑/๘/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๒๔

นางจุไรรัตน์
เลาหศักดิประสิทธิ

์ ์

๒๒/๐๒/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๒๕

นางสุพัตรา มณีพลาย ๓/๔/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๒๖

นางสาวสนม ครุฑธานุชาติ
๑/๑๒/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๒๗

นายศุภชัย แดนดงเมือง
๒๐/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๒๘

นายนฤเทพ ทองนวล
๒๒/๘/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๒๙

นางสาวชาลี อินทรฉัตร
๒๑/๕/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๓๐

นางสาวชนิดาภา เพชรรัตน์ ๑/๒/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๓๑

นางสาวิตรี บุญพลอย
๑/๐๙/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๓๒

นางสาวนพรัตน์ โพธิพฤกษ์

์

๒๙/๑๒/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กชายขจรศักดิ

์

สิงห์คู่
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กหญิงณัฐชนัน พักสุวรรณ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กหญิงณัฐกฤตา แซ่เฮ้ง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กหญิงสุฐิดา คำมี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กหญิงสุชาวดี อุบลรัสมี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กหญิงณิชา สุพรมใจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กชายวชิรพล สกุลพราหมณ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๐ / ๒๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๕๔๐

เด็กหญิงจิรากร นิมสอน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ โพธิแฉล้ม

์

๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กหญิงศศิธร มันยา

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กชายสิทธินนท์ จำปาทอง
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กชายจิรกิตติ

์

สาททอง
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กชายธิญาดา คุ้มหอม
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงปวิตรา เกตุมณี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กหญิงวีริสสรา พ่วงสมจิตร
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กหญิงสุนิตา วงศ์สว่าง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กหญิงณัฐพร อำพุต

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๕๐

เด็กหญิงชาตบุษย์ พ่วงสมจิตต์
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กชายวัศพล มันวงษ์

่

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กชายพัณณิดา สิทธิสุรินทร์
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กหญิงชนิสรา สุภาพ
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กหญิงคติศักดิ

์

มีประดิษฐ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๕๕

เด็กชายธนากรณ์ เกตุอรุณ
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กชายณัฐนนท์ อยู่เล็ก
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กชายณัฐวัชร วิชาญไชย
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กชายอาทิตย์ ยอดโต
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กชายสรณ์ เผ่ามง
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๖๐

เด็กชายวันชนะ แดงแย้ม
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๖๑

เด็กชายสุทธิภัททร ขำคม
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กหญิงภัสราภรณ์ เมฆจีนา
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กชายธนธร วงษ์จันทร์ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กชายอนุสรณ์ นนทะแสง
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กชายเมฆา สุวรรณศรี ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กชายวีรภัทร พัสนนท์
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กชายวิกรม ดอนม่วงไพร
๒๘/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กชายชัยวัฒน์ นิสัยตรง
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กหญิงจาริยา ชูชี ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๗๐

เด็กหญิงใบไม้ แส่วถูเขียว ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๗๑
เด็กหญิงบุญญารัตน์ ราชรินทร์ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กหญิงกรวรรณ ยาดี
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กหญิงณัฐชา หมึกศิลป
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กหญิงพณิชษา จอยโทน
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กหญิงนันทภัค ศรีเพชร
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กหญิงอภิษฎา ธัญญกรรม ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กหญิงจอย ภู่สอน
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงชญามิน มีถม
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กหญิงวรลักษณ์ ศรีภุมมา
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๘๐

เด็กหญิงแพรพลอย หิริโอ ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๘๑
เด็กหญิงปลายนำฝน หอมวัน

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กชายปยะนันท์ พรมส่วน
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กชายณัฐภัทร ใจแสน
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กชายอัครวัฒน์ อินสุ่ม ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กชายชนัติพล พิวาวัน
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กชายพรรณธร ยามา ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา รุ่งรัศมี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๘๘
เด็กหญิงณัฐธัญญาวดี

สีผง
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กชายรัชพล ภูมินา
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๙๐

เด็กชายนวพล ยอดวงษ์
๑๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงวริศรา คำบาง
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบคล้า มาบคล้า  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กหญิงสุภาวดี นิลาพันธ์ ๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบคล้า มาบคล้า  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กหญิงจีรพรรณ นิลาพันธ์ ๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมาบคล้า มาบคล้า  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กหญิงอมลณัฐ เขตต์วิทย์
๑๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมาบคล้า มาบคล้า  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กหญิงอรรถยา ศรีสงคราม ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบคล้า มาบคล้า  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุญคง ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมาบคล้า มาบคล้า  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กหญิงอติพร ทรัพย์ประสาร
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบคล้า มาบคล้า  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กชายรัตนากร ยอดวงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้อยไร่ นาร้อยไร่  

กพ ๓๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงทักษอร โพธิศรี

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้อยไร่ นาร้อยไร่  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายกิตติชัย อินทพันธ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้อยไร่ นาร้อยไร่  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๐๑

เด็กหญิงศุภรัตน์ คชฤทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้อยไร่ นาร้อยไร่  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๐๒

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงจัทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้อยไร่ นาร้อยไร่  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๐๓

เด็กหญิงณัฐณิชา โห้พันธุ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้อยไร่ นาร้อยไร่  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๐๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เพชรชนะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้อยไร่ นาร้อยไร่  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๐๕

เด็กชายพานุ นิยมชน
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๐๖

เด็กหญิงชลดา พิมพ์ทรัพย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๐๗

เด็กชายชายไชโย ฤทธิเดช

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๐๘

เด็กชายศิริภูมิ ทองอยู่
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๐๙

เด็กชายณัฐพล ชาญชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๒ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๖๑๐

เด็กหญิงศศิวิมล สุดเขียว
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กหญิงนิภาภัทร์ คำกองแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กหญิงนวลศร นามนาค
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กชายรตนภร สังข์กัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กหญิงรวิวรรณ นิยมชน
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กหญิงเจตสุภา พลสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กชายปวิตร ลันดา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กชายธานัส อินทร์ทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กชายจรัณชัย จันทร์นอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กหญิงศิริกุล แสงแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๒๐

เด็กชายธนิน พิมพา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กชายอดศร พงสะกัด
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กชายณัฐพล ลาภเหลือ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กหญิงสายนำ แก่นวิเชียร
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กหญิงสุปญญา สุขทรัพย์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กชายภานุวัฒน์ พิมพ์ศักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กชายวิชัย เนตรทิพย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กชายวรัญ บุญหลัก
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กหญิงเกษนี จันทร์เพ็ชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กชายปกรณ์ บุญหมัน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๓๐
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ หมอนอิง

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กชายเพทาย เชือเสือ

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายกษิดิเดช

์

โตสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กชายจุฑาภัทร กิงแก้ว

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กชายณพงศ์ เนียมสำลี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กหญิงสุพิชญา สุ่มลาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กชายวันชนะพล นิพนธ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กชายธนิน จันทร์แสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กชายวราเทพ ศิลา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กชายธีรพล ผิวสีสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๔๐

เด็กหญิงพุทธรักษา พิมพา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กชายศรันย์ อยู่เต็มสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กหญิงประภาวณี บุญมี
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กหญิงกุลธิดา เสาวโร
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กชายธนิสร เนืองชัง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กชายนครินทร์ ผิวศรีสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กหญิงวทัญุตา โตโทน
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กชายชยากร จันทร์เกิด
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กชายศุภกร เสาวกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กชายรัฐมนตรี ถาวรกูล
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๕๐

เด็กชายณัชพล อุกอาจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ทองแกมแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กชายพงศธร ไวว่อง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กหญิงนิวาริน ฤทธิเดช
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กชายตฤณจร โพธิพรม
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กชายศุภณัฐ ขำเพชร
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กชายประวิตร ถ้วยมาต์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กชายพัสกร ขาวฉลาด
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญทะลา
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กชายปฏิพล บัวภิบาล
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๖๐

เด็กชายวราฤทธิ

์

ศรีแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กชายวิชชากร แสนสุข
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กชายชนาธิป คำภาเกะ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กหญิงแก้วกร คุณบุราณ
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กหญิงธิวารัตน์ ศรีวงษ์ชัย
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กหญิงนภัสรินทร์ พินโย
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กหญิงปฐมาวดี เดชพละ
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กหญิงชนัญชิดา ตาทิพย์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๖๘ เด็กหญิงพักตร์เพียงเพ็ญ

ถาวรกูล
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๖๙

เด็กหญิงพิชญา โค้วกิม
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๗๐

เด็กหญิงฐานิกา ฤทธิวรรณา
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๗๑

เด็กชายภีรภัทร์ โฉมอัมฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กชายศักรินทร์ จงจิตต์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กชายณัฐนนท์ ทองอ่อน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กชายเฉลิมชัย ยุ่งทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๗๕

เด็กชายปารเมศ ประพฤติถ้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๗๖

เด็กชายปฐวี เสทะสิงห์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กชายอัสดาวุธ อุดมสุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๗๘

เด็กชายณัศวัศ ถวัลเวช
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กชายกิตติขจร จันทราช
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๖๘๐

เด็กชายชินวัตร เกตุนิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ปญญาดิบ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กชายภูติวัฒน์ พิลึก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กหญิงกชกร มาณะสร้าง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๘๔
เด็กหญิงจรรยาลักษณ์

บัวลอย
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กหญิงธนพร รู่กระโทก
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กชายธนทัต สมัยกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามแยก ใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กชายวัชชกร แสงเวียง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กหญิงภัคจิรา ภูสุวรรณ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กชายรุ้งเพชร ทับทวี
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๙๐

เด็กหญิงณัฐชา ทองคำเปลว
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กชายวรวุฒิ โชควิเศษ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กหญิงพิมพร พิลึก
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงพานแก้ว แก้วมะลาด
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กชายดนุภัทร กมลรัตน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กชายกรวิทย์ เวศิริ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กชายชยันต์ พันธมิตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กชายอรรถวัต จันทา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๙๘
เด็กหญิงรัตดาวรรณ สินตะมะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กหญิงจีรนันท์ หมืนหาวงษ์

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กหญิงนำมนต์ วงเปนพันธ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๐๑

เด็กชายนนธวัฒน์ คงจินดา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๐๒

เด็กหญิงจิตชญา จิตตะนะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๐๓

เด็กหญิงพัชรวดี โกวิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๐๔

เด็กหญิงธัญญา พูลทวี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๐๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร สุขเกตุ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๐๖

เด็กชายวชิรวิทย์ ไชยศิลป
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๐๗

เด็กชายวรเชษฐ์ ชินภักดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๐๘

เด็กหญิงณภัทรศร ขุนพิลึก
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๐๙

เด็กชายปฏิวัติ พุ่มทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๑๐

เด็กชายดรัสพงศ์ เถาโต
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กชายชยันต์ กระมล
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงพัชริดา พุฒิพุทธ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กหญิงลดาวัลย์ ศุภลาภวัฒนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กชายวิชญพงศ์ พิมสาร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ปาร์จิตร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจเทียง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๑๗
เด็กหญิงวรรณภัสสร สุขเกตุ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กหญิงอสมาภรณ์ กระจ่างพุ่ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กหญิงศิริพร กลัดทรัพย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๒๐

เด็กชายพงศพัศ แก้วคูณ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กหญิงปยนุช ไกรแสง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กชายธนกรณ์ นุชพันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ พันธมิตร
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กชายภูเบศ ขจรศรี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กชายธีรภัทร ทรงเจริญ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กหญิงนปภา สุนะวงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กหญิงกิตติมา รงค์ทอง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๒๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รงค์ทอง

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๒๙

นางสาวมัทธา รุกขะรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านช้างคับ กุญชรศรัทธาธรรม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๓๐

เด็กหญิงฐนิตา สมรอด

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กหญิงธิติวรรณ จันทร์เกษ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กหญิงโสมสรี หอมอ้ม
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กหญิงทัศนีย์ พิมสี
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กหญิงปารณีย์ เหม็งสามเรือน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กหญิงจินดาทรา โพธิศรี

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กหญิงดุสิตา อิมผึง

่ ้

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กหญิงสุตาภัทร เพ็งศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กหญิงกาลิญา อินตา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กหญิงอาริสรา มาน้อย
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๔๐

เด็กชายพิเชษฐ์ไชย ไผ่งาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กหญิงอัยรินทร์ ทองต้นวงศ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กหญิงปญญาพร ภูสะไสย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กหญิงศิริวรรณ เงินเมือง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กหญิงนำฝน ซูซาโม๊ะ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กหญิงวันวิษา บ่อหน่าย
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา หัวทุ่งน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กหญิงพรทิพา หนูเงิน
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา หัวทุ่งน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กหญิงวรางคณา กองอิม

้

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา หัวทุ่งน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กชายกมลวิช ดวงตา
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กหญิงกรฏชกร โมงขุนทด ๓๘๕๖๐ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๖ / ๒๕๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๗๕๐

เด็กหญิงกันตยา ธารใส ๓๘๖๖๕ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กหญิงเกตน์นิภา สายกำพล ๓๙๐๓๒ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กชายจตุพร โอ้ทอง ๓๘๒๒๖ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กหญิงจารุวรรณ นาตรี ๓๘๓๐๓ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กหญิงจิราภา เหมือนขุนทด ๓๘๕๒๖ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กหญิงจีระนันท์ บุญมี ๓๘๖๒๘ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กชายเจษฎา มารอด ๓๘๖๓๒ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กหญิงชญานิษฐ์ สีทอง ๓๘๒๐๒ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กชายชยานันท์ พิมสอน ๓๘๑๓๐ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๕๙
เด็กหญิงทรรศนันทน์ เกณขุนทด ๓๘๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๖๐

เด็กหญิงธนภรณ์ มักขุนทด ๓๘๑๗๓ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กหญิงธัญชนก ราศี ๓๘๕๗๒ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กชายธันวา ทองเชือ

้

๓๘๕๖๖ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กหญิงนันท์นลิน ขุนวิเศษ ๓๘๔๕๑ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กหญิงนันทนา ใจเฉย ๓๗๗๘๕ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กหญิงบัณฑิต เสียนขุนทด ๓๘๒๐๐ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กหญิงปณิตา สวัสดิดล

์

๓๘๓๔๗ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กหญิงปุญญิสา มักขุนทด ๓๘๘๙๘ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กชายพิมฤทัย มุงขุนทด ๓๘๐๔๘ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กชายภาณุพงษ์ วงษ์เสวก ๓๘๒๒๗ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๗๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ กาบขุนทด ๓๘๐๗๘ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กชายภูมิภัทร ชังชัว

่

๓๘๖๐๓ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กชายภูมิรพี โมงขุนทด ๓๘๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กชายภูริณัฐ โมงขุนทด ๓๘๕๕๓ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กหญิงมณฑกานต์ เหมือนขุนทด ๓๘๕๒๖ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กชายรพีภัท ลิวี ๓๘๕๕๙ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กหญิงวรพล เชือนุ่น

้

๓๘๖๗๘ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กชายวีรยุทธ ปูมณี ๓๘๓๔๙ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กชายศรายุทธ มุกขุนทด ๓๗๙๙๕ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กชายศาสตราวุธ สุขจรุณ ๓๘๐๒๖ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๘๐

เด็กชายสาริน แมงขุนทด ๓๘๔๓๗ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กชายสิงหา เชือนุ่ม

้

๓๘๕๗๕ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กชายสิทธิโชค พูลสวัสดิ

์

๓๘๑๖๒ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กชายสิรชัย พัดสาธกรณ์ ๓๘๑๔๑ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กชายอฑิรักษ์ ลิวี ๓๘๕๕๕ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กชายอัครชัย กุมขุนทด ๓๘๑๒๗ โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ วัดคลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กชายณัฐพงษ์ จะนู ๓๙๐๗๓ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กหญิงใบเงิน เกตุเหล็ก ๓๘๘๑๓ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กชายประพันธ์ แซ่เติน

๋

๓๘๙๓๐ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แซ่ลี ๓๙๑๐๘ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๔๗๙๐

เด็กหญิงรชนิศ จ๋าวธีรพงศ์ ๓๘๙๘๘ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๕๙/๔๗๙๑
เด็กหญิงกรองกาญจน์

นันทจันทร์ ๓๙๐๐๖ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๙๒
เด็กหญิงกัญญาพัทธ์ อินทร์เพ็ญ ๓๘๙๗๕ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กหญิงขวัญนภา ปุฤทธิพันธ์ ๓๘๗๓๗ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กชายธีระพล คำเมา ๓๙๐๘๑ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กชายนิธิภัทร บุญคำ ๓๘๗๓๘ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กหญิงบันฑิตา โสภี ๓๙๐๐๐ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กหญิงพัชจิราพร ไข่ชัยภูมิ ๓๙๐๔๔ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กชายพัทธพล พลศรี ๓๘๘๐๗ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กหญิงพิมพ์ผกา เหลืองประดิษฐ ๓๙๑๕๖ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กชายพุฒิพงค์ นาคเงิน ๓๙๐๒๓ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๐๑

เด็กหญิงภัทรธิดา ราศี ๓๘๙๙๗ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๐๒

เด็กชายภูผา นาคสอน ๓๙๐๘๗ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๐๓

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

หนูน้อย ๓๘๗๔๙ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๐๔

เด็กหญิงวรรณพร ช่วยแสง ๓๙๐๖๙ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๐๕

เด็กหญิงวิลาวรรณ กันดี ๓๘๙๔๕ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๐๖

เด็กหญิงสงกรานต์ เลพล ๓๘๘๒๑ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๐๗

เด็กหญิงอโนมา บัวนวล ๓๙๒๐๗ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๐๘

นางสาวหทัยชนก ปฏิสนธิ ๒๙๕๖๑ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๐๙

นางสาวจารุวรรณ แผงมณี ๓๒๘๓๙ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๑๐

เด็กชายกฤษดา โพธิเล็ก

์

๓๘๔๔๓ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยอดยาดี ๓๙๑๒๕ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กชายจิระพัฒน์ ดินแดง ๓๘๓๙๘ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กหญิงจิรัชญา จันทร์ต๊ะฟู ๓๘๒๗๓ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กชายตะวัน นาครอด ๓๘๑๓๘ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กชายธันย์ชนก ลาวะปานา ๓๙๐๗๖ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กชายธีร์กานต์ ภูอภินันท์ ๓๘๘๑๔ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กชายธีรภัทร อ่อนลออ ๓๘๔๖๕ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ โอ้ทอง ๓๘๓๑๑ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กหญิงนัฐลดา ตำมะวงค์ ๓๘๘๐๒ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๘๒๐

เด็กหญิงนุตตรา เรือศรีจันทร์

่

๓๘๙๖๓ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กชายปฏิวัติ เปลียนพิทกษ์

่

๓๘๙๘๐ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กหญิงปภาวี วงแก้ว ๓๙๐๙๓ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กชายปยวัฒน์ ธิสาเวช ๓๘๖๒๒ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กหญิงปยะฉัตร เพ็ชรบังเกิด ๓๙๐๗๒ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กชายพงศกร แสงทอง ๓๘๔๐๓ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กชายพงศ์พล ช้างบุญไทย ๓๘๘๒๐ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กชายพัฒนกุล อินทรปน ๓๘๕๓๒ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กหญิงพิมพ์พิมล เชียวภู่

่

๓๘๗๙๑ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๓๘๖๐๓ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๓๐

เด็กหญิงรุ่งนภา ซาเกิม ๓๘๘๖๕ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กหญิงรุ่งนภา สอนสกุล ๓๘๙๒๘ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายวสุเมธ ขัดมัน ๓๘๗๕๕ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงวาสลีน ดีธงทอง ๓๘๗๐๙ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงวิไรพร ขวัญพรม ๓๘๘๘๙ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กหญิงศศิธร แก้วศุกร์ ๓๙๑๒๗ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กชายสุทธิพจน์ ทองสุข ๓๘๙๐๕ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กหญิงสุทธิวรรณ ทองดี ๓๘๙๓๔ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กหญิงอภิญญา บุญวัดหงษ์ ๓๘๗๕๘ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์สามเรือน ๓๘๙๗๗ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๔๐

นางถวิลวรรณ ม่วงจันทร์สอน ๒๒๖๘๔๘ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๔๑

นางสาวกรรณิการ์ เกิดอินทร์ ๒๓๑๓๕๕ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กชายกนกชัย ทัสรพ ๒๓๖๔๖๔ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กหญิงกนกพร นามมิวัน ๒๓๗๓๔๗ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะศร ๒๓๗๐๖๐ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กหญิงกฤติมา กีเวียน ๒๓๖๙๓๗ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กชายกิตติกร วงค์หรีด ๒๓๗๒๖๒ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กหญิงเกร็ดแก้ว สุจริต ๒๓๗๑๘๕ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กชายชาคร หมอกชัย ๒๓๗๓๒๒ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กชายไชยพัฒน์ สายเมือง ๒๓๗๑๐๕ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๕๐

เด็กชายณฐพงศ์ บุญพรม ๒๓๗๒๐๗ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กชายณิชากร โพธิทอง

์

๒๓๗๔๘๓ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กชายธนธรณ์ เนตรแสงศรี ๒๓๕๘๖๕ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กชายธนพงศ์ คล้ามบุตร ๒๓๗๐๔๕ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ ทรายศรี ๒๓๗๓๔๑ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กหญิงธรารัตน์ สุขจิต ๒๓๗๑๐๐ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กชายธีรเดช
ประสาทเขตร์การ

๒๓๗๐๐๙ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กหญิงนภัสกร อินทร์ขันตรี ๒๓๗๓๐๕ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กหญิงนริศรา สาราษฎร์ ๒๓๗๑๓๒ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กชายนัฐพล เจริญลาภ ๒๓๗๐๐๑ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๖๐

เด็กหญิงนัทธวรรณ ราศรี ๒๓๗๐๖๒ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กชายพงศธร พิมพ์เจริญ ๒๓๗๑๑๖ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กหญิงพรพรรณ ปดตาลาโพธิ

์

๒๓๖๖๕๓ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กหญิงพัณณิตา มงคลวงษ์ ๒๓๖๘๙๑ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กชายภาสกร กองบุญมา ๒๓๖๙๙๙ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ พจน์สุวรรณ ๒๓๖๙๘๔ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายภูวนัตถ์ ยาวงษ์ ๒๓๗๓๓๕ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กหญิงโยษิตา กลินด้วง

่

๒๓๖๙๐๘ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ จอนลอย ๒๓๗๐๑๙ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กชายวรุฒม์ ทัสรพ ๒๓๕๙๓๑ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๗๐

เด็กชายศิลาชัย จินนะเลิศ ๒๓๗๒๕๘ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กชายศิวัฒน์ จันทร์สมบัติ ๒๓๗๑๔๗ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กชายศุภกฤต ศรีสว่างสุข ๒๓๗๒๐๔ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กหญิงสิราวรรณ เรือนแก้ว ๒๓๗๑๑๒ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กหญิงสุจิตรา ทุนพิรัตน์ ๒๓๗๒๗๘ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ จีมุข

่

๒๓๖๙๘๖ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กหญิงสุภนิดา อินทร์วัน ๒๓๖๘๔๗ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กชายหิรัณย์ กางทอง ๒๓๖๗๙๗ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กชายอชิระ จิตเย็น ๒๓๗๓๒๙ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กชายอนุวัฒน์ คำพิทูรย์ ๒๓๖๘๖๐ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๘๐

เด็กหญิงอภิญญา อินทร์ขันตรี ๒๓๗๐๕๙ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๘๑

นางสาวศุภรัตน์ สิงห์โต
๙/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๘๒
นางสาวขวัญประภา กุลนรา

๑๑/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๘๓

นายสุชาติ โพธิเล็ก

์

๐๘/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๘๔

นางสาวอัญชิสา นิเทศ
๑๖/๐๘/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๘๕

นางสาวมินตรา ชำระ

๒๑/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๘๖

นายปรัชญา โตประพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กหญิงฐิตราภรณ์ อนันต์ ๓๘๙๑๐ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กหญิงณัฐนิช อาจกล้า ๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กชายณัฐพงษ์ มันเขตกิจ

่

๓๙๐๐๒ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๘๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สีทิม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กหญิงณิชา ทองทา ๓๙๐๗๕ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กชายธาดา คำแหงผล ๓๘๙๘๙ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กชายพงศ์ปภาพ คำหมาย ๓๙๐๗๓ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กหญิงพรกนก จันทร์งาม ๓๙๐๕๕ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กหญิงพัณณิตา วงค์ขาว
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กหญิงพิชญวดี แก้วสูงเนิน
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กหญิงมาลิสา ผูกจันทร์ ๓๘๖๓๑ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงศศิภา หลงฉิม
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กชายสมประสงค์ พิมพ์พารัตน์ ๓๘๘๑๙ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงอภิชญา เศษเสา

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๐๑

เด็กหญิงอรปรียา พงษา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๐๒

เด็กหญิงพัชราภา เมืองเขียว
๒๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๐๓

เด็กหญิงพรกนก นุ่มนิม

่

๓๘๔๑๓
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๐๔

เด็กชายอัครเดช ดุลมา ๓๘๖๓๐
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๐๕

เด็กชายภาณุพงษ์ ปนแตง ๓๘๖๓๔
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๐๖

เด็กชายณัฐวัฒิ บัวสด
๑๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๐๗

เด็กชายชัยณุชิด นัยนานนท์
๑๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๐๘

เด็กหญิงนราวัลย์ นิลบ่อ ๓๘๑๔๙
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๐๙

เด็กหญิงศุภานันท์ กวางทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๑๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ใจฉำ ๓๘๕๓๗
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กหญิงอินทรานี บ่อแก้ว
๒๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

กระจ่างพุ่ม
๑๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กชายจเร นิลทิม ๓๘๓๙๐
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กหญิงศิวาพร ดุมพันธ์
๒๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กลินอำภา

่

๑๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กหญิงฐิติมา มณีชม
๒๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กชายรณชัย ขาวสม
๒๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กชายชนะสิทธิ

์

พรหมอินทร์ ๓๘๓๕๗
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กหญิงอันนา กลันรูป

่

๑๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๒๐

เด็กชายจิรพัฒน์ บรรดาศักดิ

์

๓๘๐๒๕
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กชายจักรภัทร กันยะวงษ์ ๓๘๓๒๓
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กชายพนา ปญญาหงษ์ ๓๘๔๗๓
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กหญิงลินลดา เพ็ชรัตน์
๓๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ ธงบัว ๓๗๖๔๑
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กหญิงวาสนา สุขมี ๓๗๙๖๒
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กหญิงพรสวรรค์ หากแก้ว ๓๗๗๑๕
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กหญิงทักษอร วรากรชัยกุล ๓๗๙๓๖
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กชายเจษฎา คูณมา
๒๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กหญิงสุพัตรา โนนจุ้ย
๓๐/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดมไห

๑๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กชายประสิทธิ

์

สาระพินิจ
๒๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กชายมงคล เปรมปรีด์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กชายกษิดิศ สีแก้ว
๓๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กชายณัฐดนัย เพชรเจริญ ๓๗๖๒๒ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กชายบุญยภู บุญพิรุณ ๓๘๐๒๓ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กชายณัฐนนท์ โลหะเวช
๑๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กชายวิชยุตม์ กันทรนิคม
๓๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กชายนัทพร นวลทัด
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กชายณัฐวุธ สียางนอก ๓๘๐๒๖ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๔๐

เด็กชายกฤษดา เกียรติสุพรรณ ๓๘๓๐๐ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กชายไตรภพ พาสาลี
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กชายบุรัสกร แซ่หมี

่

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กชายธนิน คงพราย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กหญิงนันทิชา บุญช่วย ๓๘๒๓๔ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงวรัญญา สอนนนฐี
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงประณิดา ทับพิลา ๓๘๑๕๐ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กหญิงนลพรรณ พรมตา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กหญิงอัญชิสา พันอินทร์
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กชายจักรกฤษ นวลจันทร์
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๕๐

เด็กชายยสินทร อินต๊ะพา
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กชายภานุวัฒน์ พิลา ๓๘๑๗๖ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กชายขจรพล รักไทย ๓๘๔๒๑ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กชายภานุพงศ์ แก้วหุ่ง
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ เย็นตัง

้

๓๘๔๔๙ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กชายอิสระ นาตรี ๓๘๕๗๔ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กชายณัฐฐกิตต์ ผาลี
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กหญิงพิชมลรัตน์ แทนประยูร ๓๘๔๗๔ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กหญิงอักษร ประทุมสวัสดิ

์

๓๘๓๙๑ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กหญิงอรวรรณ ไรอ่อน ๓๘๗๗๙ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๒ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๙๖๐

เด็กชายธีรภัทร์ คำแล่น
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กชายพรภวิษย์ แทนประยูร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กชายกิตติ แสงหาญชัย ๓๘๗๒๕ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กหญิงสิริยุพา พรมภักดี
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กหญิงโยชูวา ฐานะ
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กหญิงสุภาพร ขุนพิลึก
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กหญิงลักษมี จาบทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กหญิงฌับชพร ยมขุนทด
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กหญิงปยรัชต์ นากงาม ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กชายธารา บุตรทา ๓๘๗๕๗
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๗๐

เด็กชายเอกพล นาคสังข์ ๒๐/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กหญิงรัตนาวดี วรพระอินทร์
๒๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กหญิงศศินา เกิดบัว
๑๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงจินดารัตน์ แจ่มเจริญ ๓๘๘๔๘
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กหญิงสโรชา บางดี
๒๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กหญิงสุทธิกานต์ สุทธิกานต์ ๓๘๗๘๗
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กหญิงพัชราพร กลันสุธน

่

๓๙๐๕๓
โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กหญิงณัฐริการ์ สุขมี
๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กชายสุภัทธ สุวรรคำ
๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา แซ่ตัน

๊

๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๘๐

เด็กหญิงจุรีรัตน์ จัทร์สิงห์
๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กชายสุเมธ อาสาวงค์
๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กหญิงชลพินทุ์ แปนเพชร
๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กหญิงพลอยชมพู สารแดง
๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กหญิงศุลีพร บุญครอง
๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กชายปฏิภาณ มะปราง ๓๘๗๑๓

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กหญิงช่อทิพย์ โมกสากุล ๓๘๖๐๘

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กหญิงสุนิสา ผือสูงเนิน ๓๘๖๐๔

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา สัมพันธ์ ๓๘๕๑๘

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กหญิงขนิษฐา เพชรอ้อน ๓๘๘๑๐

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๙๐

เด็กหญิงพัชราพร ยางทอง ๓๘๗๐๖

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กชายพงค์พัฒน์ โมกสากุล
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กชายวัชรพล มะปราง ๓๘๗๗๗

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กชายธนภัทร สุพะสร ๓๙๒๙๘

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายอนวัต แซ่ฟุง ๓๘๙๙๙

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กชายพลวัฒน์ การะยะ ๓๘๗๕๕

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ เวชวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กหญิงนำค้าง บุญช่วย
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กหญิงกันติชา มากพัน
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิเขต ๓๙๓๓๕ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กหญิงกมลวรรณ สายอินทร์ ๓๙๒๓๗ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กหญิงเขมมิกา เพชรสังฆาต ๓๙๒๙๖ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กหญิงจรัสวรรณ จินาสา ๓๙๑๒๔ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กหญิงจิรัญญา ลัดดา ๓๙๓๖๕ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กหญิงจิราพร สุภา ๓๘๒๘๕ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กชายจุมพล รุ่งโรจน์ ๓๙๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กหญิงซาบีน่า

เบ็ญตีโมฮำหมัดซาบีร์

้ ้

๓๘๓๕๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงฐิติมา วงค์พิชัย ๓๘๕๓๙ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กชายณัฐชนน กระจ่างแสง ๓๙๒๗๔ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ฝนยาวงศ์ ๓๙๔๖๔ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กหญิงณัฐนิชา พานสอน ๓๙๗๒๘ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๑๑

เด็กหญิงดวงวิมล ทองคำ ๓๘๓๓๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๑๒

เด็กชายตะวัน พิมพ์วงษ์ ๓๙๓๒๙ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๑๓

เด็กชายธนชาติ แสงแก้ว ๓๘๕๘๗ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๑๔

เด็กชายธนดล ทรัพย์ศิริ ๓๘๖๖๓ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๑๕

เด็กหญิงธินัญญา ต๊ะวัน ๓๘๘๘๙ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๑๖

เด็กชายธีรัชชัย มโนมัย ๓๙๔๐๗ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๑๗

เด็กหญิงนพรัตน์ ทาจี ๓๘๗๒๖ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๑๘

เด็กหญิงปริยากร ศรเพ็ชร ๓๘๘๒๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๑๙

เด็กหญิงปยะมาศ ไชยทองเครือ ๓๙๘๐๗ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กหญิงพรชนก ทองอัม ๓๘๙๙๐ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๒๑

เด็กหญิงพรณิชา สายเมือง ๓๘๒๕๑ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๒๒

เด็กหญิงพิริยากร เถาตะมะ ๓๙๔๙๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๒๓

เด็กหญิงพุทธรักษา วงค์วี ๓๙๒๘๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๒๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ กุลหอม ๓๙๒๐๙ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๒๕

เด็กหญิงเมวิตา ทาจี ๓๙๓๒๙ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๒๖

เด็กชายวรท ฟองธิวงค์ ๓๙๖๖๑ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๒๗
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ โปธิคำปา ๓๙๔๓๐ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๒๘

เด็กชายวิษณุ พราณสอน ๓๘๙๖๓ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๒๙

เด็กหญิงศุภิสรา เมฆศิริ ๓๘๕๗๕ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๔ / ๒๕๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กหญิงสาธินี พิศกุล ๓๙๕๐๗ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๓๑

เด็กหญิงสุธาสินี รอดทองดี ๓๙๒๔๖ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๓๒

เด็กหญิงอภิชญา ผาบวงค์สาย ๓๙๕๐๖ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๓๓

เด็กหญิงอรนิภา ตุ่นแก้ว ๓๙๕๗๘ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๓๔

เด็กชายอัคนนท์ อุ่นใจ ๓๙๔๕๕ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๓๕

เด็กหญิงอารียา กัลปพฤกษ์ ๓๘๒๒๗ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๓๖

เด็กชายภัทรพล ก้อนกิง

่

๓๙๓๐๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๓๗

เด็กชายชัยกิจ สุวรรณพล ๓๙๒๘๔ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ยาสมุร ๓๙๓๔๕ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๓๙

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

พงษ์สวัสดิ

์

๓๙๓๒๕ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กหญิงธัญญมาศ ทองอยู่ ๓๙๒๖๙ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๔๑

เด็กหญิงฐิติภัค บุญนาค ๓๙๓๖๕ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๔๒

เด็กหญิงภัทรวดี แสงอรุณ ๓๙๓๙๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๔๓

เด็กหญิงพิชญธิดา แน่นอุดร ๓๙๒๔๕ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๔๔

เด็กหญิงชนนิชา ใสยาวรรณ์ ๒๓๗๖๘๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๔๕

เด็กหญิงวรวรรณ เฉลยถ้อย ๒๓๗๗๓๙ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๔๖

เด็กหญิงธัญชนก ทองดอนใหม่ ๓๙๓๖๗ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ จีนนุ้ย ๓๙๒๐๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๔๘

เด็กหญิงจารุวรรณ พุธสอน ๓๙๐๗๖ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๔๙

เด็กชายอนาวิล ชัยนะรา ๓๘๘๓๓ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กหญิงยุวดี ดาปาน ๓๘๙๒๘ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๕๑

เด็กหญิงพรทิพย์ ยาตาล ๓๘๖๔๐ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๕๒

เด็กหญิงชวิศา สิงห์ทอง ๓๘๕๘๗ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๕๓

เด็กชายธนาพันธ์ พึงจาบ

่

๓๘๐๓๐ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๕๔

เด็กหญิงจันทร์แรม หายะชู ๓๙๑๓๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๕๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีมุงคุณ ๓๘๘๗๙ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๕๖

เด็กหญิงพัชราพร เทศแจ่ม ๓๙๐๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๕๗

เด็กหญิงมลฤดี ยะใจ ๓๘๙๑๖ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๕๘

เด็กหญิงศศิ จุลพันธ์ ๓๙๑๗๘ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๕๙

เด็กหญิงสุพัฒตรา ทองคำ ๓๙๑๘๙ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปญญาฉลาด ๓๙๓๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๖๑

เด็กหญิงฐิติพร สมบุญ ๓๙๐๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๖๒

เด็กหญิงปภาดา เขียวแก้ว ๓๘๕๔๓ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สารพวงเงิน ๓๘๕๗๕ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๖๔

เด็กชายพีรัชชัย สังข์สุข ๓๘๗๖๔ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๕ / ๒๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๐๖๕

เด็กชายอัฐพล ภู่แพ ๓๘๕๕๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๖๖

เด็กหญิงดาริน แก่นกระโทก ๓๘๗๖๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๖๗

เด็กหญิงนันทนัช กลินรืน

่ ่

๓๘๖๑๔ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๖๘

เด็กหญิงปาณิสรา ศรีเรือง ๓๘๕๘๗ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๖๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ สุขจิตร ๓๘๖๕๗ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงสุกัญญา เปลียนทอง

่

๓๘๕๗๓ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา บานเย็น ๓๘๖๖๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๗๒

เด็กหญิงสุทัตตา สิงห์สังข์ ๓๘๖๘๘ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๗๓

เด็กหญิงเอมิกา แก้วทอง ๓๘๖๕๘ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๗๔

เด็กหญิงนลินนิภา สมสวัสดิ

์

๓๘๕๖๓ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๗๕

เด็กหญิงธนภรณ์ ฤทธิอ้น

์

๓๘๙๒๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๗๖

เด็กชายบารอน พ่วงชมภู ๓๘๑๘๔ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๗๗

เด็กชายจักริน สมจิตต์ ๓๘๐๐๓ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๗๘

เด็กชายปฏิญาณ ปญญาฉลาด ๓๘๓๑๗ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๗๙

เด็กหญิงกาญสุดา ปยะวงค์ ๓๘๔๖๔ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กหญิงจีรนันท์ สมสวัสดิ

์

๓๘๑๖๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๘๑

เด็กหญิงทิพยรัตน์ สุดี ๓๘๓๘๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๘๒

เด็กหญิงนิชดา ปยะวงค์ ๓๘๔๗๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๘๓

เด็กหญิงประภัสสร แสงอรุณ ๓๘๓๗๙ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๘๔

เด็กหญิงมาลิณี พรานรอด ๓๘๓๐๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๘๕

เด็กหญิงลภัส สุวรรณโชติ ๓๘๒๖๐ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๘๖

เด็กหญิงสมหญิง ประสารสิทธิ

์

๓๘๒๐๒ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๘๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ พลายประเสริฐ ๓๘๒๓๕ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๘๘

เด็กชายยุทธภูมิ สว่างเพ็ง ๓๗๙๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๘๙

เด็กหญิงภาณุมาส จุลพันธ์ ๓๗๘๖๘ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพธิศรี

์

๓๗๖๗๑ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๙๑

เด็กหญิงจิรัฐติกาล หมู่อุบล ๓๘๐๓๓ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๙๒

เด็กชายพรชัย ปอมศิลา ๓๗๗๓๕ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๙๓

เด็กหญิงประภัสสร อ่างอินทร์ ๓๗๔๑๓ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๙๔

เด็กชายธนกร พึงวัฒชนะ

่

๓๗๒๐๐ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๙๕

เด็กชายอัตรพงษ์ ดุษฎี ๓๗๑๐๙ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๙๖

เด็กชายอาทิตย์ ทองคำ ๓๖๘๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๙๗

เด็กหญิงพรรณธิภา กิงพิกุล

่

๓๗๑๐๔ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๙๘

เด็กหญิงปถยานี สง่าชาติ ๓๗๑๕๙ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ท่าช้าง  

กพ ๓๔๕๙/๕๐๙๙

เด็กชายปรเมษฐ์ โตส้ม ๓๙๑๐๒ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๖ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กหญิงภิญญดา อำนวยผล ๓๘๙๙๕ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๐๑

เด็กหญิงณัณฐากร อัตตะโน ๓๙๒๐๘ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๐๒

เด็กชายเดชณรงค์ ลานอก ๓๙๐๕๓ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๐๓

เด็กหญิงปุณยากร เกตุเนตร์ ๓๘๙๕๑ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๐๔

เด็กหญิงสุวรรณา อินทร์รินทร์ ๓๘๙๘๘ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๐๕

เด็กชายธนวิชญ์ ตาสุวรรณ์ ๓๙๐๑๕ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๐๖

เด็กชายวรฤทธิ

์

อินทร์โห้ ๓๙๑๒๔ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๐๗

เด็กชายพันธวัช แซวประโคน ๓๙๑๒๕ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๐๘

เด็กชายวรรณวริน สมานทรัพย์ ๓๘๙๙๔ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๐๙

เด็กชายดาเนียล เจสเชนเจอร์ ๓๘๙๙๑ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๑๐

เด็กหญิงปรียา พึงมาก

่

๓๙๑๑๔ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญรอด ๓๘๙๘๕ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กหญิงกมลชนก ภู่แพ ๓๘๙๒๘ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กชายธนกร ปญจรี ๓๘๙๑๓ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กชายพศวัต ทองปญญา ๓๙๒๑๑ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กชายศิระวุฒิ อุ่นทา ๓๙๐๑๓ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๑๖
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ หัวหนองหาร ๓๘๗๓๓ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กชายนฤพนธิ

์

พิมพ์ทอง ๓๘๗๙๖ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ธงห้า ๓๙๐๕๖ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กชายชินวัตร วอนอก ๓๘๗๔๙ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๒๐
เด็กหญิงกาญจนาพร เทียนคะณุ ๓๘๙๐๗ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กชายทศพร สิงหามาตร ๓๘๘๔๖ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กชายกฤษดา แย้มทิม ๓๙๐๖๖ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กหญิงสิริกร เตยหอม ๓๘๗๘๗ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายธีรภัทร เรืองรอง ๓๘๗๙๗ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กหญิงธันประพา ทองอาจ ๓๙๐๕๖ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กชายจิตวัฒนา แก้วอุดร ๓๙๐๘๓ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กหญิงจิรัชญา ปนชัย ๓๙๑๔๔ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กหญิงหทัยกานต์ ไผ่นอก ๓๘๕๙๑ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กชายอัครเดช กันหาเรือง ๓๘๙๙๕ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๓๐

เด็กหญิงณฤดี จันทร์นวล ๓๙๐๙๔ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กชายกฤษดา ด้วงรักษา ๓๘๘๘๓ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ แซ่โค้ว ๓๘๙๘๗ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กชายวีรโชค จิตชัยเจริญกุล ๓๙๑๔๙ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กชายศิวะพัฒน์ หงษ์อุดม ๓๘๙๗๘ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กหญิงจิรภิญญา สุตตาวัต ๓๘๙๕๘ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๓๖

เด็กหญิงบุญญาพร ดำดี ๓๙๑๗๐ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กหญิงณิศวรา ทาจวง ๓๙๐๔๓ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กชายวชิรพล พุทธรักษ์ ๓๘๘๗๑ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กหญิงฑิตฐิตา เจริญศักดิ

์

๓๙๐๕๖ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๔๐

เด็กชายกฤตภาส ปนทอง ๓๙๑๒๙ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กหญิงสุมิตรา นาถมทอง ๓๙๑๕๒ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กหญิงวาศิณี คำบุรี ๓๙๐๐๗ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ คงนำ ๓๙๑๙๒ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กชายศุภวิชญ์ พัดเจริญ ๓๙๑๓๕ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทานะ ๓๙๒๐๒ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๔๖

เด็กชายสุพกฤษฎิ

์

ทองโชติ ๓๙๑๖๔ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กชายธนกร ภักดี ๓๙๐๖๙ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๔๘

เด็กหญิงณัฐธิดา อุตราช ๓๙๑๐๓ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๔๙

เด็กชายณัฐพล เรืองเอียม

่

๓๙๑๗๔ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๕๐

เด็กชายณัฐพงศ์ แสงสว่าง ๓๘๙๙๕ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กหญิงวรนิษฐา บานเย็น ๓๘๙๑๐ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กชายสถาพร ครองสุข ๓๘๙๓๙ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สดเจริญ ๓๘๘๓๓ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กหญิงวรากรณ์ กุลทวี ๓๘๙๓๗ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๕๕
เด็กหญิงพิชญ์จิดาภา เพชรบูรณ์ ๓๘๙๘๒ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กหญิงปนจุฑา เพชรแจ่ม ๓๘๘๖๐ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ นวลจิตร ๓๙๓๐๕ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๕๘

เด็กหญิงวริศรา เนียมใย ๓๙๑๙๘ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กหญิงธันณิยา ทองอาจ ๓๙๐๕๖ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๖๐

เด็กชายไชยกร อินทฉิม ๓๘๙๓๕ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กหญิงวิมลศิริ นวลปลิก ๓๘๙๒๔ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กชายชาคริส แสงรุ้ง ๓๘๙๖๙ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กหญิงพรนภา โพธิทอง

์

๓๘๙๒๑ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กหญิงกิงปราการ

่

ห่างสูงเนิน ๓๘๙๔๕ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กชายเสฏพงค์ สุทธินนท์ ๓๘๕๙๗ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กชายวัชระพงค์ คงสิงห์ ๓๘๖๓๑ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์ตระกูลทอง ๓๘๔๕๓ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กชายนทีเทพ ดำพะธิก ๓๘๖๘๕ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กหญิงอารยา นาสุรินทร์ ๓๘๘๖๒ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๘ / ๒๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๑๗๐

เด็กชายสุบรรณ โคโขโล ๓๘๕๔๕ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กชายณัฐภูมิ เทียนแสง ๓๘๕๕๑ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กหญิงพนิดา กลินศร

่

๓๘๙๐๐ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กชายสพลวิชญ์ มาอินทร์ ๓๘๘๙๒ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กชายชิวพล อินทร์แผลง ๓๘๘๒๑ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กชายกิตติพล แสนปนตา ๓๘๗๕๙ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กชายชินกฤต เมนโกต ๓๘๘๒๘ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กหญิงเบญญา วันดี ๓๘๗๕๕ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๗๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ระยับ ๓๘๘๕๔ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กชายรัชพล หล้าเทียง

่

๓๘๕๐๗ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๘๐

เด็กชายสุภาพ สังคำมี ๓๘๖๙๖ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๘๑

เด็กหญิงดาริกา น่วมอินทร์ ๓๘๒๗๗ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กชายเจษฏากร ดิษกร ๓๘๒๗๗ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กชายอำพัน สุขสำราญ ๓๘๘๒๖ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กชายปฏิวัติ สังฆมณี ๓๘๙๘๒ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๘๕

เด็กชายสิทธินนท์ พละการ ๓๙๑๕๗ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กชายณัฐพัชร์ มังกร ๓๙๓๔๕ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๘๗

เด็กชายคีตาวัตร สถิตย์แจ้ง ๓๙๑๘๗ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กชายกิตติธัช สีนวนใหม่ ๓๙๓๖๗ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กชายภัทรพงษ์ พุ่มทอง ๓๙๑๙๑ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๙๐

เด็กชายธนากร ฉายวนะ ๓๙๕๗๖ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๔๕๙/๕๑๙๑

นางศศิประภา แก่งอินทร์ ๒๒๐๙๒๘ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๑๙๒

เด็กชายภัทร์รินทร์ ผือยศ

้

๒๓๗๗๒๗ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๑๙๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ วงค์ชมภู ๒๓๗๗๔๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๑๙๔

เด็กชายปริวัฒน์ ปาวงค์สร้อย ๒๓๗๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๑๙๕
เด็กชายชิณณวรรธน์ พลกล้า ๒๓๗๗๒๔ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๑๙๖

เด็กชายพิชุตม์ แย้มโกเมน ๒๓๗๗๙๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๑๙๗

เด็กชายปญญาพล วงศ์เมืองคำ ๒๓๗๗๖๓ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กชายชยานนท์ สุวรรณไตรย์ ๒๓๗๘๒๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กชายภัทรดนัย ทองมหา ๒๓๗๖๔๘ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กชายพลาธิป ผาสุขกาย ๒๓๗๕๙๔ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๐๑

เด็กหญิงภคพร แจ้งไพร ๒๓๗๖๘๓ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๐๒

เด็กหญิงณัฐธิชา มหาชน ๒๓๗๗๐๘ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๐๓

เด็กหญิงณัฐาภรณ์ บุญหนัก ๒๓๗๗๔๘ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๐๔

เด็กหญิงฟาดิลลาห์ พรศรีสิริศักดิ

์

๒๓๗๔๑๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๒๐๕

เด็กหญิงจิรัฐติกาล เครือคำลาง ๒๓๗๘๗๔ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๐๖

เด็กหญิงบุญธิดา สมนำปน ๒๓๗๗๖๔ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๐๗

เด็กชายรณกร เครือจันตา ๒๓๗๖๓๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๐๘

เด็กชายพีระโฟม บานเปยง ๒๓๗๒๕๘ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๐๙

เด็กชายพงษ์ฉัตร หารวัง ๒๓๗๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๑๐

เด็กชายธัญญะ แดงชัย ๒๓๗๑๙๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กชายกฤติน ธิมา ๒๓๗๔๕๐ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กชายพัฒนกรณ์ แสงสร้อย ๒๓๗๓๐๐ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กหญิงกัลยกร ปอมยุคล ๒๓๗๔๙๗ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กหญิงรวิปรียา แสนสุภา ๒๓๗๔๒๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สุธรรม ๒๓๗๒๐๐ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กหญิงศศิประภา นาตรี ๒๓๗๑๘๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กหญิงอชิรยา ใจคำ ๒๓๗๕๓๐ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองคุ้ม ๓๘๕๗๔

โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

ศรีสัจธรรม  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กชายธนัท ฮดโท ๓๘๗๐๓

โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

ศรีสัจธรรม  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๒๐

เด็กหญิงธนิดา ปงใจ ๓๘๗๐๕

โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

ศรีสัจธรรม  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กหญิงนภาพร เขียวนวล ๓๘๗๑๒

โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

ศรีสัจธรรม  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ต่ายจันทร์ ๓๘๕๕๗

โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

ศรีสัจธรรม  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กชายพงศธร จรูญศรี ๓๘๔๔๙

โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

ศรีสัจธรรม  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กชายวรวิชญ์ นาคพงษ์ ๓๘๔๕๒

โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

ศรีสัจธรรม  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กหญิงอภิญญา สุตะคาร ๓๘๘๖๘

โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

ศรีสัจธรรม  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กชายจักรพงษ์ มันเหมาะ

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุธาพรธนะรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กชายภัทรภณ สังข์สุข
๒๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กหญิงฉัตรแก้ว ศักดิเจริญชัยกุล

์

๒๓๖๓๑๐ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๓๐

เด็กชายแคะแซ้ง แซ่จ๋าว ๒๓๖๐๕๔ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กชายชลชาติ ปราณีตพลกรัง ๒๓๕๘๔๕ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กชายธนาวุธ ทันคีรี ๒๓๖๒๔๙ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กหญิงนรัชชา จาดเมือง ๒๓๖๔๓๗ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กหญิงลลสา แซ่ม้า ๒๓๖๑๒๒ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กหญิงวรรณิษา แก้วกก ๒๓๖๑๔๕ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ลาดบัวขาว ๒๓๖๒๘๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กชายพีรภัทร งามจัตุรัส ๒๓๖๐๘๓ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กชายวรวุธ ทรงคงกระพัน ๒๓๖๒๙๕ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทองมา ๒๓๖๑๔๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๒๔๐

เด็กหญิงปาริฉัตร สระทองมา ๒๓๖๐๗๓ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ รินทร์สอน ๓๗๙๑๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กหญิงชลธิชา บุญแซม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กชายธเนศพล วิทยานุกรณ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กชายคุณากรณ์ ยะถา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กหญิงศศิกานต์ แซ่จ๋าว ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กหญิงจารุวรรณ หลักทรัพย์
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีโลฟุง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กหญิงเกศรา อินทะโสภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กชายคุณพัฒน์ แซ่เติน

๋

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๕๐

เด็กชายกิตติพันธ์ ทศพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๕๑

เด็กชายเศกสิทธิ

์

ศิลปอยู่
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๕๒

เด็กหญิงจิรวรรณ อ่อนยิม

้

๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กชายสิงหา อินณรงค์
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กชายปพนพัทธ์ ไชยสาร
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๕๕

เด็กชายศุพรนุวัฒน์ จ๋าวเสรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กหญิงนฤลดา คำวงศ์ภากร
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๕๗

เด็กหญิงวาสนา มาสศาลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๕๘

เด็กหญิงอชิรญา บงสูงเนิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๕๙

เด็กหญิงอนันตญา สามล
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๖๐

เด็กชายชัชนันท์ แอสูงเนิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กชายเอนก ขัติยะวงษ์
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กชายราชัน แอสูงเนิน ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กชายสมพงษ์ วารีคีรี
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กูกขุนทด
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กชายพัชรพล แซ่ย่าง
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กหญิงภัพธาพร ศรีโลฟุง
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กหญิงณัฐชยา ศรียางนอก
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ลองเนียม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กหญิงภาคินี พรมประเสริฐ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๗๐

เด็กชายยศกร เกียรติฐิติกุล
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๗๑

เด็กหญิงพัชราภา แก้วมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๗๒

เด็กหญิงเพียงพร อดิเรก ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๗๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภู่งาม
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กชายพุติพงศ์ สกลธ์ ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๑ / ๒๕๘
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กพ ๓๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใหลสกุล
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๗๖

เด็กชายศุภกร อินทร์ชู
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กชายภูวดลย์ มโนมัย
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กชายวรงค์กร พงศ์คลองลาน
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กชายอภิรักษ์ สุโชดายน
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๘๐

เด็กหญิงสรสิชา อัศวธนัตถ์ ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กหญิงอรปรียา ทิศกุลสว่าง
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กหญิงอภิสรา แสงไทย
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กหญิงบงกช แซ่ย่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กหญิงนันท์นภัส มันอิม

่ ่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กหญิงนัสชา ศุภวัฒนมนตรี ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กชายชัชชัย ตากิมนอก

่

๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กชายสมบูรณ์ แซ่เลียว

้

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กชายเอเชีย จางเจริญกุล
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กหญิงอภิญญา เพ็ญแสง
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๙๐

เด็กชายนฤเบศ ระเดช
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กชายปพน จ๋าวเสรี
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กชายวุฒิพงค์ มโนมัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กหญิงอองซาง มันเจริญตระกูล ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กหญิงธนพร ตระกูลยังยืน

่

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กหญิงธันยธร กอสัมพันธ์
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กชายวุฒิชัย มณีศรี
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ แผนสมบูรณ์
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กชายวีระชัย ยังยืนเจริญกุล

่

๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กชายสรัช อันตะ ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กหญิงศรัณลักษณ์ ปตะฝาย

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๐๑

เด็กหญิงพรนภัส เรียนชิน
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๐๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สามล
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๐๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่ย่าง
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๐๔

เด็กหญิงชนิดา สิทธิกุล
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๐๕

เด็กหญิงเน้ง แซ่จ้าง
๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๐๖

เด็กชายอนุวัฒน์ เศษเลิศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๐๗

เด็กหญิงชรินรัตน์ สีทับทิม
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๐๘

เด็กหญิงเกศสุดา นามวิเศษ ๒๓๖๔๙๙ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๐๙

เด็กหญิงชนินาถ กอสัมพันธ์
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๒ / ๒๕๘
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กพ ๓๔๕๙/๕๓๑๐

เด็กหญิงสุปรีดา อินต๊ะ
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๑๑

เด็กชายวรภัทร แซ่ย่าง
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กชายฐิติวัฒน์ บุญเลิศ
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กชายชลสิทธ์ แซ่ย่าง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กหญิงนภารักษ์ มโนมัย
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กหญิงปราณี แซ่ย่าง
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๑๖

เด็กหญิงนภสร คามภูผา
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กหญิงพรเจริญ มโนมัย
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๑๘

เด็กหญิงมลตรา มโนมัย
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๑๙

เด็กหญิงสรัลภัทร เลียงวงษ์

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๒๐

เด็กชายภานุพงศ์ สุขสม
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๒๑

เด็กชายกิตติชัย เพ็งคุ้ม
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๒๒

เด็กชายเรวัตร สิหิงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๒๓

เด็กหญิงปยะดา โตวัตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๒๔

เด็กหญิงเขมมิกา ตุ๊สูงเนิน ๒๓๖๔๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กชายภัทรเสก มโนชัยเจริญกุล ๒๓๖๕๘๘ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กชายศรัญยู วงษ์ภา
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๒๗

เด็กหญิงเพียงฝน สุขวิพัฒน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๒๘

เด็กหญิงสุพัตรา พลบุตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กหญิงวาสนา บุญผ่อง ๒๓๖๕๙๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๓๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ คันทักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กหญิงชลธิชา อ่วมทรัพย์
๑๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๓๒

เด็กหญิงชณัฐดา บุญอินทร์ ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๓๓

เด็กชายภูมิระพี ราญมีชัย
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๓๔

นางพิมพ์วรา เมธินธนาพัฒน์ ๒๑๖๓๗ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๓๕

นางกำไร อินทยะ ๒๔๐๐๕ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๓๖

นางวิภาพร รักษาสิทธิชัย ๒๓๒๕๙ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๓๗

นางนวลชวี แก้วลือ ๒๗๙๙๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๓๘

นางสุรีรัตน์ วิกรานต์นนท์ ๒๑๙๒๔ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กชายกิรินทวัสตร์ กัญญาทอง
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๔๐

เด็กชายภัทรพล สิทธิพงศ์
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กชายนภัสรพี เกิดคำ
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กชายศิรชัช สระทองจันทร์
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กชายจิรายุ รัตนเสวก
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กชายธีรภัทร อุตตะมูล ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๓ / ๒๕๘
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กพ ๓๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กชายสิริวัฒน์ กุสุมาลย์
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่เติน

๋

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๔๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงพระจันทร์

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กหญิงธัญสุดา พนมเวทย์
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กหญิงธนภรณ์ โพธิหอม

์

๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๕๐

เด็กหญิงศุทธิดา อนันต์สลุง
๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๕๑

เด็กหญิงหมวง แซ่จ๋าว
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๕๒

เด็กชายมหรรณพ เวรุวะณารักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๕๓

นายจักรกฤษณ์ พะโยม
๑๕/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๕๔

เด็กชายมงคล สินมี ๓๗๗๓๙ โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กชายภาคิน แสวงหา ๓๘๑๐๔ โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๕๖

เด็กชายกษิดิเดช

์

แซ่ศิล ๓๗๘๔๑ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๕๗

เด็กชายกิตติพล ไอ่ตอง ๓๗๖๕๗ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๕๘

เด็กหญิงอัฐฌรา บำรุงนอก ๓๗๘๓๐ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่ศิล ๓๗๔๕๘ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๖๐

เด็กชายเจมอาร์ แซ่แสน ๓๗๙๑๘ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กชายชาญยุทธ เอียมอำ

่

๓๗๙๓๑ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กชายดลณพัฒน์ มารศรี ๓๗๐๕๙ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๖๓

เด็กชายติณณภพ บุญแรง ๓๗๙๒๕ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๖๔

เด็กชายทักษ์ดนัย อาษาสุข ๓๗๘๗๒ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๖๕

เด็กชายธัชนนท์ หม่อโปะกู่ ๓๗๙๖๗ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๖๖

เด็กหญิงธิดาทิพย์ ดอนกลาง ๓๗๔๑๑ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรหมบุตร ๓๘๐๑๙ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กชายธีรเดช ปนคลอง ๓๗๒๘๕ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กชายนพรัตน์ สำราญ ๓๗๗๗๖ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๗๐

เด็กชายบูรพา ทรรศนนิธิ ๓๗๕๑๓ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กชายล่มฟา ช่องขุนทด ๓๗๕๒๐ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ค้างคีรี ๓๗๓๙๒ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กชายวีรยุทธ อยู่สมบูรณ์ ๓๗๓๖๔ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กชายเวธน์ แซ่แท้ ๓๗๗๕๑ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กชายสหรัฐ ดวงจิตร ๓๗๘๑๙ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กชายสัญชัย อุ่นทรัพย์ ๓๗๘๑๓ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๗๗
เด็กหญิงสิริกรรณญา แซ่ซี ๓๗๘๖๘ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กหญิงเสาวนีย์ จิตชยานนท์กุล ๓๗๖๔๖ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กชายอนุชา รองแหยม ๓๗๔๘๘ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๔ / ๒๕๘

้
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กพ ๓๔๕๙/๕๓๘๐

เด็กชายอนุชิต ธาดาสัมฤทธิ

์

๓๗๗๗๘ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กชายอนุสรณ์ สีดำ ๓๗๕๗๖ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กชายอำนาจ ภิญโญ ๓๗๓๓๒ โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กชายปรประวิทย์ วงศ์ชมภู
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก วัดชุมนาก  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กชายธนภูมิ พรมมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก วัดชุมนาก  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กชายไชยวัฒน์ มัดเปา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนาก วัดชุมนาก  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กหญิงดรัลพร ปญญาหาร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก วัดชุมนาก  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กหญิงนภสร หลุ่มรืน

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก วัดชุมนาก  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงวรนุช พินไธสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนาก วัดชุมนาก  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา เวฬุวันใน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนาก วัดชุมนาก  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๙๐

เด็กหญิงนันทวัน ผ่องกลาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก วัดชุมนาก  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กหญิงญารินดา สังขโศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก วัดชุมนาก  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กชายเขตตะวัน ศรสมบูรณ์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กหญิงณัฐพร พิมพ์ไธสง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กหญิงปณิดา ประยูรเลิศ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กหญิงธีราพร สมนึก
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กหญิงรุ่งลัดดา มังกรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กหญิงอริศรา สุดสงวน
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กหญิงอริยา วรรณ์วิจิตร
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๓๙๙

เด็กชายจิรวัฒน์ คงเม่น
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กชายธนกร เพชรสุวรรณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๐๑

เด็กชายนุกรณ์ เพียรเสร็จ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๐๒

เด็กชายปุณมนัส เมาะราษี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๐๓

เด็กหญิงณัฐณิชา นุ่นงาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๐๔

เด็กหญิงธัญชนก บุญธรรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๐๕

เด็กหญิงประภาสิริ เชิงเอียม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๐๖

เด็กหญิงนรินทร์พร หอมจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๐๗

เด็กหญิงอารดา บังแสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๐๘

เด็กหญิงสุภชา ชูสาคร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๐๙

เด็กหญิงมุกดา ปานชาลี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๑๐

เด็กชายภัทรภณ มันมาศ

่

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๑๑

เด็กชายกฤตยชญ์ ติดยงค์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กชายจักรพรรดิ เรียนไธสง
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ คำพราว
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กชายพงศกร บุตรนำดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กหญิงจามจุรีย์ ปดไธสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กหญิงปพิชญา ห่วงกลิน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กหญิงอรวี หลานปอ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๑๘
เด็กหญิงกนิษฐกานต์ โอภาโส

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กหญิงกรกมล บุบผามาลา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๒๐

เด็กหญิงไปรยา ปะวะเส
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กชายธนภัทร นาคไธสง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กชายเอกราช อ่อนแสง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กหญิงมณฑา ปติธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กหญิงวัลลภา เคล้าแคลน
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กชายปยะ ทองเทศ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กหญิงภิญญดา รินทะรักษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กชายอมร สีหาราช
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กชายรุ่งอรุณ หนูบ้านเกาะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กชายจิรภัทร โพธิศรี

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๓๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ช่วยบุญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ บูราณะผาย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กหญิงวรันธร พันธ์หอม
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กชายจตุพล คำสม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กชายธีรภัทร พันธุ์หอม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กชายพัทธดนย์ ณรงฤทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กชายปยะรัตน์ พิมพะไชย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กชายปยวัฒน์ พิมพ์สวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กหญิงละอองดาว โนนทะนำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

เหมาะสิงห์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๔๐

เด็กหญิงจามจุรี บุญลือ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ ธะนัส
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กหญิงวรัญญา สอนโคตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กหญิงธมลวรรณ เกิดอุดม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กหญิงธิติยา วิชาวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กหญิงญาณิศา แก้วไธสง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กชายณัฐภัทร พวงมาก
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กชายวีรกานต์ จินมณี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กหญิงชญาดา ดารุณิกร
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แก้วกัณหา
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๖ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๔๕๐

เด็กหญิงชนินทร์ เมืองเหนือ

่

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กชายเข็มเพชร บุญทา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กชายธีรภัทร สว่างศรี
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ ต้นสีนนท์
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๕๔

เด็กหญิงจริญญา ทองไสย์ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กหญิงเมธาพร สายทองดี ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กหญิงชวิศา นาทองลาย ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่ตัง ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กหญิงจันทกานต์ สมบุญทอง
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กหญิงศุชาวดี อินธิจักร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดเนินสง่า  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๖๐

เด็กหญิงศศิญาพร พันชุรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดเนินสง่า  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กหญิงรัตนา ดวงสำราญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดเนินสง่า  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กหญิงลูกนำ ปอมม่วง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดเนินสง่า  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กชายศุภณัฐ ภารวงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดเนินสง่า  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กหญิงอลิสา สินเทียน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดเนินสง่า  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กชายวรภัทร นิมเจริญ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเจริญ วัดเนินสง่า  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กชายชยานันท์ หมืนเทพ

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำแดง วัดวังนำแดง  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กชายอภิรักษ์ แช่มพูลศิลป
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำแดง วัดวังนำแดง  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กหญิงณัฐพร ปนบรรจง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำแดง วัดวังนำแดง  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สอนสุข
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำแดง วัดวังนำแดง  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๗๐

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ภู่เพียรพูล
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำแดง วัดวังนำแดง  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กหญิงณัฐรดา หมืนเทพ

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำแดง วัดวังนำแดง  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กหญิงสกุลณา อินทะรังษี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำแดง วัดวังนำแดง  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กชายฉัตรวัต นุ่มเปนไต
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่เหนือ  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กชายณัฐพงษ์ อุดมเขตต์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่เหนือ  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กชายพงศ์ธร อุปรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่เหนือ  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ น้อยธรรมราช
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่เหนือ  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เขมันเขตร์การ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่เหนือ  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กหญิงปวริศา มันเขตวิทย์

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่เหนือ  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กหญิงรุจิรา สาริมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่เหนือ  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๘๐

เด็กหญิงสุธินันท์ ฟุงสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่เหนือ  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กชายภีระพัฒน์ ทองแกมแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กชายณัฐภูมิ กลินหอม

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กหญิงศศิธร ศิริภาค
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กหญิงรัตนา พละเดช
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กหญิงพัชรา สงวนบุญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุดดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กชายธนพัฒน์ บานสีคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กหญิงวรนุช ปอมศิลป
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กหญิงจิราภา คำนิล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๙๐

เด็กชายสุรชาติ โค้วเหลย
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กชายสุรพล โค้วเหลย
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กหญิงบุหงา ไถ้เงิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๙๓

เด็กชายธนิน ภักคินี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กชายณัฐพล พวงสินธุ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กหญิงเกวลี พลสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กหญิงอริสา ชัยศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กหญิงปริยานุช หรนพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กหญิงปาริฉัตร์ แขมภูเขียว
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กหญิงสัตตบงกช ฤทธิไกล

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กหญิงศศิกานต์ ภูฆัง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๐๑

เด็กหญิงจิตธนา สวนสำราญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๐๒

เด็กชายพงศธร โสภา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๐๓

เด็กชายพนิตนันท์ สีพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๐๔

เด็กหญิงสาวิกา ประสงค์สันต์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๐๕

เด็กหญิงขนิษฐา คงสิบ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๐๖

เด็กชายธีรภัทร จันทวะฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๐๗

เด็กชายเงินโต ยมจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๐๘

เด็กหญิงพิมพ์แพร มนต์เหลา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๐๙

เด็กชายภาคิไนย โพชะโน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๑๐

เด็กชายพิชิตชัย บุญโกมล
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กชายพิริยกร เพชรไปล่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กชายธีร พุ่มพวง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กชายธนกร บานสีคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๑๔

เด็กชายวันชนะ ผิวผ่อง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๑๕

เด็กชายศุภกฤต สมนาศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กชายภูวดล คล้ายกร
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๑๗

เด็กชายนวพล อยู่ปาน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กชายรังสิมันต์ พรชืน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ศฤงคาร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๕๒๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ บุษเกษ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๒๑

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สุขเนียม
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๒๒

เด็กหญิงกันธิชา เหลียมวงษ์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๒๓

เด็กหญิงพิมพร คำบาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๒๔

เด็กหญิงนิภาพร พ่วงสมจิตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๒๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ชำนินอก
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๒๖

เด็กหญิงชลธิชา บุญทา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กหญิงธัญพร ด้านเนาลา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กหญิงจันทร์จรี ลำไพเราะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กชายณัฐพร น้อยแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๓๐

เด็กชายปุญชรัสมิ

์

โพธิเปยม

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ เมืองแสน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กชายไผ่ทอง อิมแจ้ง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กหญิงชนิษฐา พรายบุญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กชายรัตตภูมิ มีสกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กชายอาทินันท์ หมวกเหล็ก
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กหญิงวิยะดา แสงอรุณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กชายพลกฤต ชูปรารมย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กหญิงโกลัญญา ชูพินิจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กชายสิรภัทร อุณหิต
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๔๐

เด็กชายชัชชานนท์ ยังจันทร์อิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กหญิงรัตนาพร สืบมา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กหญิงสาวินี ขันทองดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กหญิงมินตะยา สนดา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กชายโชคชัย เริญไธสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กชายโชคชัย สุวรรณโท
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กชายกรวิชญ์ นอบเผือก
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กชายอัษฎาวุธ พลรักษา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กหญิงกัญญาพร สุวรรณพงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กหญิงนัชชา อักษรเสือ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๕๐

เด็กหญิงนรภัทร พานชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กหญิงเบญญาภา อยู่สุ่ม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กหญิงชลนิชา มะลิทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กหญิงปญญาพร อยู่สุ่ม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กหญิงเบญญพร เพชรเลิศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ชาญชำนิ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กหญิงณัฐนัย นาคอึง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กหญิงกันยารัตน์ สุริยะวงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กหญิงณัฎฐพร รัตนวิมุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๕๙

เด็กชายภูสิน นิลสนธิ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๖๐

เด็กชายกรณิสา บุญคุ้ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กชายสายธาร ศรีคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ พุกกุลนา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กชายปณฑิตา เสือเดช
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กชายพิศิษฐ์ มันเหมาะ

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กชายรัฐภูมิ เพิมชาติ

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กหญิงนภัสสร ปนนาค
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กชายวัศพล ส้มแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ คงประสพ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กหญิงนัฐทิญา จำปา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๗๐

เด็กชายสิทธิกร เอมสาร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กชายพรพิมล วิมลพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กชายรฐนนท์ ยิมจู

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กชายภูสิน ศึกษา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กหญิงสุธิตา เริญไธสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กชายสุริยัน เทพชุลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กหญิงนฤมล กู่ก้อง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กชายณัฐพล ทองพิมพ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สาระอูม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กชายวรพล ทองเฟอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๘๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา พุ่มพวง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กชายชัยวุฒิ อยู่เปลียน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กหญิงปยะพร แซ่ตัง

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กชายบัณฑัต บุญมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๘๔
เด็กหญิงกนกวรวรรณ

โกษา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กชายวิทวัส พิลึก

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ นามไพร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กหญิงธันยพร พงษ์โอสถ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๘๘

เด็กหญิงดวงมณี ทินราช
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กชายธีรภัทร ธงทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๕๙๐

เด็กชายรักเกียรติ ดอนแดงปน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ ทิวบุญรอด
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กหญิงมนัสญา วิลัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กชายพิชิตชัย แก้วมะณี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กชายวิศวะ พันเปยม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กชายทนงเกียรติ กาฬภักดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กหญิงนิตยา เนียนไธสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กหญิงลดาวัลย์ แซ่ห่าน
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๙๘

เด็กหญิงนิรุชา อินพินิจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กหญิงอุษา บุรีหลง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงสุนิตา พลรักษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๐๑
เด็กหญิงพรรณพัดษา สระแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๐๒

เด็กหญิงอรัญญา ล่าชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๐๓ เด็กหญิงอาภัสราภรณ์
สามทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๐๔

เด็กหญิงมาริสา ชัยวาลย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๐๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน ชูพินิจ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๐๖

เด็กชายบุพกร ทองยศ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๐๗

เด็กชายชุมพล สุกใส
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๐๘

เด็กชายธนดล เย็นนทรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๐๙

เด็กชายภาคภูมิ ผิวเกลียง

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๑๐

เด็กชายกิตติพนธ์ เชาว์วิวัฒนากุล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กชายระพีพันธ์ มีบุญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ อาสานอก
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๑๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีสุพัฒนะกุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กชายจีระโชติ สังข์เดช
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กชายชนาธิป เวียนเปะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๑๖

เด็กชายวีรศักดิ

์

มูลเชียงใต้
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๑๗

เด็กชายจีระชีพ สังข์เดช
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กชายจิรภัทร พรมสวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๑๙

เด็กชายพูนิพัฒน์ ชูพินิจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๒๐

เด็กชายธีรพัฒน์ คำกองแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กชายพีรภัทร ใจบิดา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กชายชนวีร์ ผ่องกลาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กชายสุทัศน์ ทองเชือ

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กชายเขมภัสสร์ ทองชมภู
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๑ / ๒๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๖๒๕

เด็กชายธนาดล ชืนชมชาติ

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กชายอภิวัฒน์ เฑียรทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กหญิงอลิสา บุราณะภาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๒๘

เด็กหญิงแพรวา คะสะติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กหญิงพรนภา พ่วงเกิด
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๓๐

เด็กหญิงรัตติกาล ขุนมาตย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กหญิงนิชาภา กวกขุนทด
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๓๒

เด็กหญิงจิตสุภา ชนเชียว

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๓๓

เด็กชายสุทิวัส เมคิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๓๔

เด็กชายนันทวัฒน์ สามบุญชืน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๓๕

เด็กชายพงศกร เจนใจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กชายอนิรุติ เกิดโต
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กชายบุลกิต ภูบุญฑล
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๓๘

เด็กชายสันติ นามภักดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๓๙

เด็กชายพสิษฐ์ ชาติบุตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๔๐

เด็กหญิงอรญา ดวงดุ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กหญิงอภิชญา แก้วลี
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๔๒

เด็กชายพิสิทฐ์ ดาวลาย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๔๓

เด็กชายชยธร นิลสนธิ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๔๔

เด็กชายภูวดลฐ์ แข็งแรง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๔๕

เด็กชายณัฐชนน ร่วมไทย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๔๖

เด็กชายอนันทศักดิ

์

บังแสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๔๗

เด็กชายอนุพนธ์ บุญชู
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๔๘

เด็กชายจิรกิตติ

์

ปดไธสง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๔๙

เด็กชายคมสันต์ โพธิมูล

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๕๐

เด็กชายจักพรรดิ

์

มีผิว
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๕๑

เด็กชายวรพล ปญจะวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กชายนัฐพล เฝาเวียงคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๕๓

เด็กชายสวิชย์ อุดมผุย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๕๔

เด็กหญิงโสภิตา แก้วสุขา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กหญิงจิรัชยา บุบผามาลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กหญิงปทมาพร ทับอาสา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กหญิงทิพรัต พิมพา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กหญิงศิวารักษ์ คงคามี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๒ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๖๖๐

เด็กหญิงฟาใส ทัพอาสา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กหญิงอรปรียา จำปารอด
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กหญิงฐิตินันท์ พันทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงอภิรตา พิมพ์นำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กหญิงวรัญญา โพธิมูล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๖๕

เด็กหญิงรุ่งนภา พรมมี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สารคณา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กหญิงจันทิมา ศรีอยู่โยง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กหญิงจิราพร สินธุพรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กหญิงวรรณิษา กุลบุตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๗๐

เด็กหญิงเกสร พลเสน

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กหญิงขวัญตา สวนประเสริฐ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๗๒

เด็กหญิงพอนนภัส ราชาเทียน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กหญิงพัชรี บานศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๗๔

เด็กหญิงวนิดา พรมเดือ

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๗๕

เด็กหญิงวิชรญาณ์ นวลพญา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๗๖

เด็กหญิงสุภัทรา ธะนัส
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๗๗

เด็กหญิงอัญชิสา นกทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๗๘

นางสาวณัฐธิดา ยิงยวด

่

๑๒/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๗๙

นางสาววาสิฏีฐ์ โควาพิทักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๘๐

นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน
๑๘/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๘๑

นายลิขิต ศิลาเงิน
๐๓/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๘๒

นายกิติชัย ธนะทิพากร
๒๒/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๘๓

นายไพชยนต์ ศรีม่วง
๒๔/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๘๔

เด็กชายวัชรพงษ์ ยังจันทร์อิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๘๕

เด็กชายพรชัย โอดมี
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๘๖

เด็กหญิงพีรดา สุดเขียว

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๘๗

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีคำพา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๘๘

เด็กชายกวิน หมืนฤทธิ

่ ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๘๙

เด็กชายเกียรติภูมิ ตันแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๙๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ลินทอง

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๙๑

เด็กหญิงจิราพัชร มาดา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๙๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ อิทริน

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๙๓

เด็กชายวิสุทธิ

์

นามบุราณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๙๔

เด็กหญิงมะลิวรรณ สุธรรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๖๙๕

เด็กหญิงลภัทรดา วงสามาน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๙๖

เด็กหญิงกุลธิดา ปนะเก
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๙๗

เด็กชายสุทธิชา คะเนนอก
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๙๘

เด็กหญิงชาลิสา คะเนนอก
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๖๙๙

เด็กหญิงสุกานดา พันทะลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๐๐
เด็กชายมาตเตว ฟอสโซ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๐๑
เด็กชายอเลสซานโดร ฟอสโซ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๐๒

เด็กชายพิชญะ มหาพันตรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๐๓

เด็กชายอภิฤทธิ

์

มาลาเสติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๐๔

เด็กหญิงกาญจนา มหาพันตรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๐๕

เด็กหญิงธมลวรรณ ยอดวัน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๐๖

เด็กหญิงอุทัยวรรณ สว่างโลก
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๐๗

เด็กหญิงจิราทิพย์ มาลาเสติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๐๘

เด็กหญิงแพรพิไล คลทา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๐๙

เด็กหญิงกชกร จันทะเลิง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๑๐

เด็กชายทิฆัมพร ยอดลำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๑๑

เด็กชายจักริน พุทธา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๑๒

เด็กชายธนกฤษ เรือศรีจันทร์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๑๓

เด็กชายอนุชา แดงอิม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๑๔

เด็กหญิงฐิติมา ดวดสูง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๑๕

เด็กหญิงธันชนก คงสิบ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๑๖

เด็กหญิงกัลญา จักรแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ แก้วสุวรรณ  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๑๗

เด็กชายอภิสิทธ์ โมครัตน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๑๘

เด็กชายสุวินัย จันทร์หอม
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๑๙

เด็กชายจักรกฤษ ขำเนินเพิม

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๒๐

เด็กชายชนกานต์ หาญนุภาพ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๒๑

เด็กชายสยามรัฐ เกิดสว่าง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๒๒

เด็กหญิงวาสินี เจริญศิลป
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๒๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา วงษ์วาสน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๒๔

เด็กหญิงอำไพ วงษ์สีดา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ผกา ช้างบาง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๒๖

เด็กชายญัฐวุฒิ รัตนอินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๒๗

เด็กหญิงวัลลภา สุผาวิทย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๒๘
เด็กชายศักดิวิสิษฐ์พล

์

หอมระรืน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๒๙

นางทิวากร เกตทิม
๒๒/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๗๓๐

เด็กชายธนะชัย กลาศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๓๑

เด็กชายวีระชัย สมรอด
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๓๒

เด็กชายวีรภัทร อินทพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๓๓

เด็กชายอนุชา ทับปรางค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๓๔

เด็กชายณัฐพล ชูจิว

๋

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๓๕

เด็กชายจิโรจน์ ดอนพันพล
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๓๖

เด็กหญิงธนัชญา โฉมอ่อน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๓๗

เด็กหญิงทิพย์อาภา เนตรสอาด
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๓๘

เด็กหญิงสโรชินี ช้างด้วง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๓๙

เด็กหญิงวีรดา หอมรืน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๔๐

เด็กหญิงรัตนธิดา สุทรงชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๔๑

เด็กหญิงแพรวา จงธรรม์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๔๒

เด็กชายปริญญา ร้อยพรมมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๔๓

เด็กหญิงนำฝน จันทะมาตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๔๔

เด็กหญิงอริศรา ชัยเลิศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปาเรไลย์  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๔๕

เด็กหญิงสุวิมล ฟกขาว
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปาเรไลย์  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๔๖

เด็กหญิงปรายรุ้ง ช่อชัน

้

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปาเรไลย์  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๔๗

เด็กหญิงอุษามณี ฉัตรสุดารัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปาเรไลย์  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๔๘

เด็กหญิงสุวรรณี ปานฤทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปาเรไลย์  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๔๙

เด็กชายสมบูรณ์ -
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปาเรไลย์  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๕๐

เด็กชายวีระพล วัฒนะพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปาเรไลย์  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๕๑

นางสาววณิชยา อำพันธ์ ๑/๔/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๕๒

เด็กชายทรงพล เพ็งพิษ
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๕๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๕๔

เด็กชายวาเลนไทน์ ครรธมาลา ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๕๕

เด็กชายศรันย์ สีเหลือง
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๕๖

เด็กชายสุรยุทธ์ วงษ์จันทร์
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๕๗

เด็กชายสุเมธ สุดบนิด
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมพิลา
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๕๙

เด็กหญิงเข็มจิรา วิเชียรเทียบ
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๖๐

เด็กหญิงนิลยา พรหมราช ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๖๑

เด็กหญิงปยะฉัตร พวงทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๖๒

เด็กหญิงวิยดา สิงห์เรือง
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๖๓

เด็กหญิงสุภัสตรา นิลศรี
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๖๔

เด็กหญิงนริศรา ภาคเมธี ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๗๖๕

เด็กหญิงพิณธุอร พิมพา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๖๖

เด็กชายจักรรินทร์ นิลพรม
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๖๗

เด็กชายมงคลศักดิ

์

บุญมีมา
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๖๘

เด็กชายเดชาวัฒน์ อักษรณู ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๖๙

เด็กหญิงวาลิกา กุลชา
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๗๐

เด็กหญิงกนกพร บุญสิงห์
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๗๑

เด็กหญิงวลัยภรณ์ วงษ์คำหาร
๑๘/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๗๒

เด็กหญิงวิลัยวัลย์ วงษ์คำหาร
๑๘/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๗๓

เด็กชายเจนภพ ศิริเวช
๑๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๗๔

เด็กชายโชคชัย วิมาลี
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๗๕

เด็กชายศิวกร เสือผึง

้

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๗๖

เด็กชายรชฏ ยอดเพชร
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๗๗

เด็กชายขวัญชัย อยู่เย็น
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๗๘

เด็กชายรพีภัทร์ ขอผล
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๗๙

เด็กชายธนโชติ แดนคำสี
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๘๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โฉมนาจ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๘๑

เด็กชายฐิติกานต์ บุญคง
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๘๒

เด็กชายวิษณุพงษ์ เก่งถินเถือน

่ ่

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตุ้ยโชติ
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๘๔

เด็กหญิงพรทิพย์ มุนิน
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๘๕

เด็กหญิงศิริวรรณ พุทธเจริญ
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๘๖

เด็กหญิงชนาภรณ์ จันทร์ทอง
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๘๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา มะกรูดอินทร์
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๘๘

เด็กหญิงเกษร สุขมี
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๘๙

เด็กหญิงกาญจนาณ์ ใจฉำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๙๐

เด็กหญิงชลธิชา เบิกบาน
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๙๑

เด็กชายธนาธิป ปานกลิน

่

๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๙๒

เด็กชายพิชชากร แย้มปน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่บัว สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๙๓

เด็กหญิงขนิษฐา สิทธินาค
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่บัว สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๙๔

เด็กชายอนุสิทธิ

์

ควรสมัคร
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่บัว สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๙๕

เด็กชายอภินันท์ ทองรักษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่บัว สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๙๖

เด็กชายศิริพงษ์ บุญปองหา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๙๗

เด็กชายชัยพัทธ์ กรรณีวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๙๘

เด็กชายกฤษณะ จำนง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๗๙๙

เด็กชายชิติพัทธ์ ตาบทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๖ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๘๐๐
เด็กชายอาวุธ พลสงคราม

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๐๑

เด็กชายจักรพงศ์ สิงห์อุดร
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๐๒

เด็กหญิงมุทิตา กล้ากสิกิจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๐๓

เด็กหญิงพรรณภา จิตโสภีย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๐๔

เด็กหญิงวรรษมล อิมสวัสดิ

่ ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๐๕

เด็กหญิงศศิวิมล ปรางศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๐๖

เด็กหญิงสิรินทิพย์ เขตรขาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๐๗

เด็กหญิงปณิดา พันไผ่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๐๘

เด็กหญิงปณิตา พันไผ่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๐๙

เด็กหญิงปาริฉัตร ธรรมวงศ์ษา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๑๐

เด็กหญิงวรัทยา มาดวง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ โยธาฤทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๑๒

เด็กหญิงมาริสา แต่งงาม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๑๓

เด็กชายภูเบศ นาคะมงคล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๑๔

เด็กชายนพรัตน์ แสงสุวรรณ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๑๕

เด็กชายพีรพล ปะกิระเค
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๑๖

เด็กชายพีรภัทร พงษวิรัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๑๗

เด็กชายพีรพงษ์ สมศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๑๘

เด็กชายสยมภู อินทสุวรรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๑๙

เด็กชายอัครชัย เกิดพรสวรรค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๒๐

เด็กชายอัคธพล นพคุณ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๒๑

เด็กหญิงอุดมพร เปยมจิตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๒๒

เด็กหญิงปาริชาติ ขอมปรางค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๒๓

เด็กหญิงณัฐติยาพร ดีปลี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๒๔

เด็กหญิงธิดาพร โพธิเกตุ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๒๕

เด็กชายพันธกานต์ ปาปะพัง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๒๖

เด็กชายไทยลัธ มหาสนิท
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๒๗

เด็กชายวัชระ รอดสูงเนิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๒๘

เด็กชายสมเกียรติ รอดด่าน
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๒๙

เด็กชายอรรถกร ทองคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๓๐

เด็กชายพีรวัฒน์ เสาะสนธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๓๑
เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์

วิหาร
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๓๒

เด็กชายกิตติพศ ตาโท้
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๓๓

เด็กชายนราทิป รักเสมอใจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๓๔

เด็กชายสรศักดิ

์

แก้วกลางกร
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๘๓๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ขันตี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๓๖

เด็กชายฐิติพันธ์ นักประพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๓๗

เด็กชายทักษะ สุจจะชารี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๓๘

เด็กชายวิชชากร บุญวิเศษ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๓๙

เด็กชายชรินทร์ สินทะสงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๔๐

เด็กชายสุรชัย วรรณสินธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๔๑

เด็กชายพัทนาธร พรมธิดา
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๔๒

เด็กชายวิทยา จำปาทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๔๓

เด็กชายนิติพงษ์ ปานทิม
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๔๔
เด็กหญิงจินดาสมุทร แสงอุ่น

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๔๕

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ นำนุช
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๔๖

เด็กหญิงฐาปนี สุจชารี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๔๗

เด็กหญิงกมลวรรณ แซ่ซิม

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๔๘

เด็กหญิงสนัญญา สุรคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๔๙

เด็กหญิงสุธิชา ทองทา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๕๐

เด็กหญิงนัฏกร หอมงาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๕๑

เด็กหญิงพานิดา ดีวัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๕๒

เด็กหญิงอัตชลา ผึงชำ

้

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๕๓

เด็กชายพีรพงศ์ สุทธานะมัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๕๔

เด็กชายภูวเดช ทาคำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๕๕

เด็กชายมนต์ณัฐ ภู่ประเสริฐ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๕๖

เด็กชายนราวิชญ์ ทองภูธรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ สร้อยทิพย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๕๘

เด็กชายสุเมธ เหลาอ้อ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๕๙

เด็กชายธวัช หงษ์สอน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๖๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เครือทัพ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๖๑

เด็กหญิงเสาวรส สุขจิต
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๖๒

เด็กหญิงวรรณพา บัวพันธุ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๖๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วกาญจนะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๖๔

เด็กหญิงณัฐชยา บริบูรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๖๕

เด็กหญิงมลิวรรณ หงษ์สอน
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๖๖

เด็กหญิงณัฐณิกา มาสี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๖๗

เด็กหญิงประวีณา ประ มาคะมา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๖๘

เด็กหญิงชมพูนุช จันสอน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๖๙

เด็กหญิงกชกร เปยนคร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๘๗๐

เด็กหญิงนรินทร์ พิเศษ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๗๑

เด็กหญิงสุพรรษา สมวงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๗๒

เด็กชายสหภาพ สิงหืทอง

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๗๓

เด็กชายภาคินญา เทศจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๗๔

เด็กชายพุฒิชัย สุวารีย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๗๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

บุญมี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๗๖

เด็กชายวธัญู อาจศัตรู
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๗๗

เด็กชายสมพล วรรณสินธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๗๘

เด็กชายธนโชติ พิเลิศ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๗๙

เด็กชายปฐมรักษ์ ขจรสมบัติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๘๐

เด็กชายภุมรินทร์ นันทะวงศ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๘๑

เด็กชายศุภกร หาดทราย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๘๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ จิวนุช

๋

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๘๓

เด็กชายชาคร ยะปญญา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๘๔

เด็กหญิงนันทิชา ทิมเทศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๘๕

เด็กหญิงกชกร อินทร์โพธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๘๖
เด็กหญิงพรไพรินทร์ วรเชษฐ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๘๗

เด็กหญิงกุ้งนาง หอมชะเอม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๘๘

เด็กหญิงรัชนา วิมล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๘๙

เด็กหญิงปาณิสรา เกติยะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๙๐
เด็กหญิงกาญจนาพร วระชินา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๙๑

เด็กหญิงเปมิกา สินสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๙๒

เด็กหญิงหฤทัย เผ่าผาง
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๙๓

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทิพย์บุญทอง
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๙๔

เด็กหญิงปยดา สดใส
๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๙๕

เด็กหญิงขนิษฐา ผ่านแผ้ว
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๙๖

เด็กชายณัฐพล คงประทีป
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๙๗

เด็กชายอณัตธพล วิชามุก
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๙๘

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ขจรสมบัติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๘๙๙

เด็กชายตะวัน อาจศัตรู
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๐๐
เด็กชายชัชวาลย์ คำฉัตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๐๑

เด็กชายพิชาภพ แสนเสนา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๐๒

เด็กชายเพทาย บุญดุฉาว

๐๘/๐๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๐๓

เด็กชายภูธเนศ หินแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๐๔

เด็กชายบงกชเพ็ชร ก้อนทอง
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๙ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๙๐๕

เด็กหญิงอริสรา จันทร์ดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๐๖

เด็กหญิงลลิดา เทียนโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๐๗

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พรามวิชัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๐๘

เด็กหญิงศติการ เขียวลือ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๐๙

เด็กหญิงธันยกานต์ แซ่ตัง

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๑๐

เด็กหญิงนำหนึง

่

จรเจิดสิน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๑๑

เด็กชายปวริศร์ คัตสงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๑๒

เด็กหญิงยุภารัตน์ สินธุเทพรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๑๓

นางสาวนฤมล แตงงาม
๐๗/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๑๔

นายวิทยา หาบุญพาด
๒๑/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๑๕

นางสาวยนลดา จันมล
๒๓/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๑๖

เด็กชายอนุชิต จงไพศาล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๑๗

เด็กชายสราวุธ จงไพศาล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ กันเขียว
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๑๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

ปานณรงค์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๒๐

เด็กชายณภัทร สายสะอาด
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๒๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จูด้วง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๒๒

เด็กหญิงฐิติพร สว่างศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๒๓

เด็กหญิงปญญาพร ต่ายเกิด
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๒๔

เด็กหญิงชนิภรณ์ โตเขียว
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๒๕

เด็กชายธีรพัตร์ สีพ่วง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๒๖

เด็กหญิงนิสาชล ดอกบัว
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๒๗

เด็กชายเอนก จันทร์ปาน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๒๘

เด็กชายอานนท์ สืบวงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๒๙

เด็กชายอานันท์ ช่วงชิต
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๓๐

เด็กหญิงวรรณวิภา ศรสารี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๓๑

เด็กชายบรรณวัชร ศิริชัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๓๒

นางสาวทิพย์จิรา ด่างแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๓๓

นางสาวมลธิชา เซียมตะคุ
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๓๔

นางสาวลักษณา กล้าหาญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๓๕

เด็กชายนรินทร์ โกริน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๓๖

เด็กชายอนิรุทธิ

์

อุตมะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๓๗

เด็กชายรัฐภูมิ วันทะมาศ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๓๘

เด็กชายพฤธิชัย ชัยกองชา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๓๙

เด็กชายนนทกร จันโทสาร
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๙๔๐

เด็กชายธีวเดช แสนเพชร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๔๑

เด็กชายธันวเทพ มูลเพ็ง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๔๒

เด็กชายฐิติพันธ์ ดุลยสิทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๔๓

เด็กชายกฤษฎา แสงอะโน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๔๔

เด็กชายฐิรพรรษ เหล่าเขตกิจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๔๕

เด็กชายศานิต หาคุ้มคลัง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๔๖

เด็กชายธนาวุฒิ พูลไธสง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๔๗

เด็กชายหนึงตะวัน

่

หิงไธสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๔๘

เด็กชายภูริภัทร ปญญาเก่ง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๔๙

เด็กชายพงษ์ภัค ชาวขน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๕๐

เด็กชายวันพิสิทธิ

์

วันนู
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๕๑

เด็กหญิงถิติกาน ส่งเริม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๕๒
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

เศรษฐกิจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๕๓

เด็กหญิงสุนิชา แสงอรุณ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๕๔

เด็กหญิงวีระดา พุ่มสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๕๕

เด็กหญิงพัชราภา มลตรีชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๕๖

เด็กหญิงบุสิตา โพธิแสงดา

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีสกุล
๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๕๘

เด็กหญิงฐิติมา สุขเกษม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๕๙

เด็กหญิงจีราพร นวนสุด
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๖๐

เด็กหญิงจิดาภา บุรีหลง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๖๑
เด็กหญิงกิงกาญจนา

่

กันนะสา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๖๒

เด็กหญิงสุธีนันท์ ทานัธยพงศ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๖๓

เด็กหญิงบุญยานุช บุกสันเทียะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๖๔

เด็กหญิงณิชกานต์ สมศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๖๕

เด็กหญิงกมลพร พิสุทธิไทรงาม

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๖๖

เด็กหญิงนลินรัตน์ พุทธโคตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๖๗

เด็กหญิงพัชรา สะอาดจันดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๖๘

เด็กหญิงกัญญาภัค การภักดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๖๙

เด็กหญิงธิดาพร บุญล้อม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๗๐

เด็กหญิงกรนันท์ ปนเย็น
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๗๑

เด็กหญิงกานต์มณี เศรษฐกิจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๗๒

เด็กหญิงวิรัญญา นิลนวล
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๗๓

เด็กหญิงนำฝน อุ่นหลาบ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๗๔

นางพรพรรณ จันทร์ต้น

๑๘/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๕๙๗๕

เด็กชายธีรภัทร แก้วกาเหรียญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๗๖

เด็กชายชินวัฒน์ อันไขแสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๗๗

เด็กชายธีรภัทร กะตะสาโท
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๗๘

เด็กชายทัตเทพ บุญสิงห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๗๙

เด็กชายนเรณทร์ ชัยศิริ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๘๐

เด็กชายอัครพล เผ่าฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๘๑

เด็กชายอัมรินทร์ สิหิงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๘๒

เด็กชายกฤษฎา คำสุน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๘๓

เด็กชายณัชพล วันทะมาศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๘๔

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญเยียม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๘๕

เด็กหญิงศิริยากรณ์ ทรภีสิงห์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๘๖

เด็กหญิงทาริกา ร่วมจิต

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๘๗

เด็กหญิงสุรีมาศ แจ้งสว่าง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๘๘

เด็กหญิงปรารถนา กองไธสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๘๙

เด็กหญิงนภัสสรณ์ นักพรานบุญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๙๐

เด็กหญิงลลิตา สีสวยหูต
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๙๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ แสงสมบัติ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๙๒

เด็กหญิงภัทราภา เข็มศร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๙๓

เด็กหญิงกัญญาวี ศรีเมือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๙๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๙๕

เด็กหญิงนภาลักษณ์ ถ้วยทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๙๖

เด็กหญิงกวิตา เปลวเฟอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๙๗

เด็กหญิงธนวรรณ อันเตวาสิก
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๙๘

เด็กหญิงอชิรญา เทพา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๕๙๙๙

เด็กหญิงภัคจิรา คงดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๐๐
เด็กชายพงศธร โพธิแสงดา

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๐๑
เด็กชายคามิน ดีเสมอ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๐๒
เด็กชายพงศธร ประยูรเนย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๐๓
เด็กชายวรเมธ โพธิบุตดี

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๐๔
เด็กชายธวัชชัย ธนูทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๐๕
เด็กชายปรีชา สีหาตา

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๐๖
เด็กชายวิทยา แก้วพิทูรย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๐๗
เด็กชายอนุพงษ์ ไพศาล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๐๘
เด็กหญิงกนกภรณ์ เข็มทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๐๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุตะเคียน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๒ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๐๑๐
เด็กหญิงกัญญานัฐ พระลาด

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๑๑

เด็กหญิงช้องนาง สนโศก
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๑๒

เด็กหญิงณัชชา สุระถาวร
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๑๓

เด็กหญิงนันท์นภัส บัวผัน
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๑๔

เด็กหญิงบุญญรัตน์ วงประพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๑๕

เด็กหญิงพัชรพร ไชยสงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๑๖

เด็กหญิงพัสวี ธรรมเทียง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๑๗

เด็กหญิงเพ็ญ ภูมินานอก
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๑๘

เด็กหญิงมนต์นิชา ชืนบาน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๑๙

เด็กหญิงวรรณสา จันทร์สมบัติ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๒๐
เด็กหญิงสุภัทศร ต่อเสนา

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๒๑

เด็กหญิงสุวลักษณ์ ปตถา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๒๒

เด็กหญิงอรอุมา กาสิวัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๒๓

เด็กหญิงอารียา ประการแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๒๔

เด็กชายชินกร เกณฑ์ขุนทด
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๒๕

เด็กชายณัฐพนธ์ โสดามรรค
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๒๖

เด็กชายณัฐพล ปกการะโณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๒๘

เด็กชายเพชร มณฑาทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๒๙

เด็กชายพีระกานต์ กล้าหาญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๓๐
เด็กชายภูชิต นาคไธสง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๓๑

เด็กชายรณฤทธิ

์

ศรีสงคราม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๓๒

เด็กชายวรพล โพธิศรี

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๓๓

เด็กชายศักดิชัย

์

ศรีม่วง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๓๔

เด็กชายอธิวัตร์ ชาติวงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๓๕

เด็กชายอภิชาติ ชุมคำน้อย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๓๖ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
มูลลอด

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๓๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกณฑ์ขุนทด
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๓๘

เด็กหญิงชนนิกานต์ เรืองแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๓๙

เด็กหญิงช่อฟา หลวงประทุม
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๔๐
เด็กหญิงยุวดี รัตนพลที

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๔๑

เด็กหญิงสุดาพร สุนนะลา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๔๒

เด็กหญิงอรลิยา กลินจันทร์

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา บ่อแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๖๐๔๓

นางรัชนี วรขะจี
๑๓/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๔๔

นางมะลิวรรณ์ มูลลอน
๑๙/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๐๔๕

นายพิฆเนศวร์ ปวไธสง
๐๕/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๔๖

นายอนิรุต ถาวรรุ่งรัตน์
๐๖/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๔๗

นางรุ่งทิวา บุษบก
๓๑/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๔๘

นางณัฐณิชา อึงธีรกุล

้

๐๒/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๔๙

นางสาวลัดดา อุปนันชัย
๑๘/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๕๐
นายสมรจน์ พิลาลี

๑๗/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๕๑

นางสาวอำพร เกตุทิม
๑๗/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๕๒

นางปุณยนุช พรมเพชร
๐๖/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๕๓

นายอายุวัฒน์ ทองนวม
๑๔/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๕๔

นายเอกสิทธิ

์

รอดวิเศษ
๒๕/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๕๕

นางสาวอัญชลี โพธาราม
๒๘/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๕๖

นางสาวอโนทัย สุดวังยาง
๑๑/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๕๗

นายกลวัชร กุลนนท์แดง
๑๗/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๕๘

นางสาวนภาพร ให้พร
๑๙/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๕๙

เด็กชายกัมปนาท มากพูล
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๖๐
เด็กชายจันทรัตน์ บุตวิมัจสา

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๖๑

เด็กชายพีระพล มีสกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๖๒

เด็กชายภาคภูมิ หมืนชัยยะ

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๖๓

เด็กหญิงเจนจิรา ไชยบุรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๖๔

เด็กหญิงณัฐพิมล สวนสอน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๖๕

เด็กหญิงธิดาอุมา เลินไธสง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๖๖

เด็กหญิงปรายฝน น่วมวงศ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๖๗

เด็กหญิงพัณณิตา ตาทิพย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๖๘

เด็กหญิงศรัณยฉัตร ปาวรีย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๖๙

เด็กหญิงอชิรญา สมสวนจิต
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๗๐
เด็กหญิงอรวรา ทองชมภู

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๗๑

เด็กหญิงฐิติมา จันทร์เพชร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๗๒

เด็กหญิงอริสา เกศา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๗๓

เด็กชายพรศักดิ

์

ภูมีแสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๗๔

เด็กชายโชติวัฒน์ อินทร์นุ่ม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๗๕

เด็กหญิงกุลณัฐ บุญมีสง่า
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๗๖

เด็กชายพุทธรักษ์ สีหาพรม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๗๗

เด็กชายอณุภัทร์ บัวตะคุ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๗๘

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

คลำเงิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๗๙

เด็กหญิงสุชญา สนทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๐๘๐
เด็กหญิงปรีญารัตน์ ลมไธสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๘๑

เด็กหญิงวิภาดา สุวรรณจิต
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๘๒

เด็กหญิงอนงค์นาถ มังมีสุขศิริ

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๘๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

โมกไธสง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๘๔

เด็กชายชุติพงษ์ บุญเขือง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๘๕

เด็กชายชยากร เตียนไธสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๘๖

เด็กชายเนวิน ทับวิเศษ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๘๗

เด็กชายปอย เลิญไธสง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ยอดเถือน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๘๙

เด็กชายเมฆา เขือนมัน

่ ่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๙๐
เด็กชายมนต์ตระการ ปูสุข

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๙๑

เด็กหญิงธนัชพร ภูสัง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๙๒

เด็กหญิงภัทรมน บุบผามาลา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๙๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ คำสร้างสม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๙๔

เด็กหญิงมัลลิกา ประสะนะโก
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๙๕

เด็กหญิงรุ่งนภา โพธิทอง

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๙๖

เด็กหญิงวราภรณ์ สิมวิวัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๙๗

เด็กหญิงศรสวรรค์ พรไธสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๙๘

เด็กหญิงสุภนิดา จ่าทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๐๙๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จันทะโคราช
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๐๐
เด็กหญิงอพิณญา ทีรัก

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๐๑

เด็กหญิงอุไรพร เริญไธสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๐๒

เด็กชายจักรภัทร เย็นใจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๐๓

เด็กชายฉัตรมงคล มูลไธสง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๐๔

เด็กชายชัยวัฒน์ เสริฐศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สมสวนจิต
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๐๖

เด็กชายพันธ์เลิศ โยธาภักดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๐๗

เด็กชายพงศธร บุญเขือง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๐๘

เด็กชายเสาร์เงิน พร้อมไธสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๐๙

เด็กชายวรรธนากร ขุนแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๑๐

เด็กชายอนุฃา ณะราชา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๑๑

เด็กหญิงกานติมา แผ่วไธสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๑๒

เด็กหญิงธนกรณ์ เหมือยไธสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๑๓

เด็กหญิงปณิสา มีสกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๑๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน โคตพิมาย

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๑๑๕

เด็กชายเรวัติ ยุติไธสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๑๖

เด็กชายณรัฐ หมืนฤทธิ

่ ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๑๗

เด็กหญิงศุภลักษณ์ มันคง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๑๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ย่านกลาง
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๑๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ ยุ่งทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๒๐

เด็กชายกิตติพงษ์ ปานสุด
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๒๑

เด็กชายกฤษกร มันเศษกร
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๒๒

เด็กชายกฤษดา วิชาธรรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๒๓

เด็กชายจักรกฤษ อ้วนเสมอ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๒๔

เด็กชายจักรพงษ์ มุ่งดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๒๕

เด็กชายดุสิต ดาวไธสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๒๖

เด็กชายนพรัตน์ เพ็ชนอก
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๒๗

เด็กชายพิพัฒน์ พิผวนนอก
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๒๘

เด็กชายภาคภูมิ สง่าชาติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๒๙

เด็กชายศุภฤกษ์ แก้วหายเคราะห์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๓๐

เด็กชายอนุชา ยุติไธสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา เดชครอบ
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๓๒

เด็กหญิงพัชรา เทียมคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๓๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา สวุรรณจิต
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๓๔

เด็กหญิงรพีพรรณ แมนไธสง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๓๕

เด็กหญิงศิรภัสสร หาจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๓๖

เด็กหญิงอธิตยา แซ่หลี
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๓๗

เด็กชายธีปกรณ์ โสภา
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๓๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ เขือนมัน

่ ่

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๓๙

เด็กชายศรีสุพรรณ มายา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๔๐

เด็กชายถิระวัฒน์ การะภักดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๔๑

เด็กชายราชศักดิ

์

สีเชียงสา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๔๒

เด็กชายวงศกร ธรรมเทียง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๔๓

เด็กชายศักดิดา

์

ภูสีดิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๔๔

เด็กชายชาญอักษร แสนนอก
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๔๕

เด็กชายจิรวัฒน์ บานสอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๔๖

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญมาก
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๔๗

เด็กชายธีรวุฒิ สุขแสงสว่าง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๔๘

เด็กชายพัชรพล พันธ์เสน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๔๙

เด็กชายวีรภาพ ทองฤทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๖ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๑๕๐

เด็กชายพุฒิสรรค์ โชคมนทิน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๕๑

เด็กหญิงณัฐการณ์ เพียรกสิกรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๕๒

เด็กหญิงธนาภา ศรีจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๕๓

เด็กหญิงภานุมาศ สนโศรก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๕๔

เด็กหญิงภัทรภรณ์ จอมคำศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๕๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ เพลงสันเทียะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๕๖

เด็กหญิงภัทราพร มีแดนไผ่
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๕๗

เด็กหญิงภัทราภา ศรีภุมมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๕๘

เด็กหญิงจุฑามาศ บริบูรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๕๙

เด็กหญิงชรินทร บุญผสม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๖๐

เด็กหญิงวิรดา เพลงสันเทียะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๖๑

เด็กหญิงธิตินันท์ รัตทะนี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๖๒

เด็กหญิงนฤมล สิทธิชัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๖๓

เด็กหญิงปทมาภร ชาติวงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๖๔

เด็กหญิงวรรณธิดา สุขแสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๖๕

เด็กหญิงอาทิตยา เวียงสิมมา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๖๖

เด็กหญิงพริริยาพร เรืองตระกูล
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๖๗

เด็กหญิงบัณฑิตา เสงียมทรัพย์

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๖๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีพลดวล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๖๙

เด็กหญิงศศิธร วิศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๗๐

เด็กชายอภิรักษ์ กุลบุตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๗๑

เด็กชายศุภวิชญ์ สุขแสง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๗๒

เด็กชายนพดล เหล่าเขตกิจ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๗๓

เด็กชายรัฐพงษ์ รวมธรรม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๗๔

เด็กชายวีรภัทร บุบผาชาติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๗๕

เด็กชายอภิรักษ์ ปองปาน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๗๖

เด็กชายรัฐภูมิ เผ่าโสภา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๗๗

เด็กชายธนะเทพ คำสอาด

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๗๘

เด็กชายณัฐดนัย คำยวง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๗๙

เด็กหญิงศศิมา ทิพย์สุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๘๐

เด็กหญิงกานต์รวี รวมธรรม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรกองแดง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๘๒

เด็กหญิงนภัสสร รวมธรรม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๘๓

เด็กหญิงนริศรา หนังไธสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๘๔

เด็กหญิงนันธพร มีระสิง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๑๘๕

เด็กหญิงภัทรธิดา อานไธสง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๘๖

เด็กหญิงชนัญชิดา พุทธบุรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ คูณมี
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๘๘

เด็กชายจันทร์จรัส พุ่มนิล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๘๙

เด็กชายจีรภัทร เทียบภา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๙๐

เด็กชายปนิภัทร์ บุญพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๙๑

เด็กชายจักรวรรดิ โอตสุโท
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๙๒

เด็กชายณัฐพล สีดามุย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๙๓

เด็กชายวิษณุ ขยันกสิกร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๙๔

เด็กชายอรรถพล จันทรภูมิ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๙๕

เด็กหญิงปาริสา แสงตา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๙๖

เด็กหญิงปยธิดา จันทร์ต้น
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๙๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เห็มสุวรรณ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๙๘

เด็กหญิงมาริษา เห็มสุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๑๙๙

เด็กหญิงสุชัญญา สำเรียงรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กหญิงวิชุดา รินไธสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๐๑

เด็กหญิงเคททิ ชัยรินทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๐๒

เด็กหญิงเจสสิกา ชัยรินทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๐๓

เด็กหญิงจารุวรรณ เกตุด้วง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๐๔

เด็กหญิงณฤดี ดาน้อย
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๐๕

เด็กหญิงนิภาพร ทรัพย์นัน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๐๖

เด็กหญิงลลิตา สงค์เจริญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๐๗

เด็กหญิงสุณัฐชา โตโทน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๐๘

เด็กหญิงสุภารัตน์ สารคาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๐๙

เด็กชายชัยพร เรืองสังข์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๑๐

เด็กชายพงศ์ภรณ์ จันทร์คล้าย
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๑๑

เด็กชายวิษณุ เพ็งแจ่ม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๑๒

เด็กชายสุพิเชษฐ์ หลักหิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๑๓

เด็กชายอภิญญา เชือบุญมา

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๑๔

เด็กหญิงดวงพร ศรีทอง
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๑๕

เด็กหญิงจันทกร ใยบัว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา เกตรา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๑๗

เด็กหญิงเปรมกมล ท่านมุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๑๘

เด็กหญิงพิมลพร ทัศทรง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๒๑๙

เด็กชายณัฐศักดิ

์

จันทร์ต้น
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๒๒๐

เด็กหญิงพรพิมล พันธ์เตียวงศ์

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๒๑

เด็กหญิงพนิตอนงค์ รักพงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กชายอนุสรน์ กอนาค
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๒๓

เด็กชายสรยุทธ์ อ่องเภา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๒๔

เด็กหญิงขวัญทิวา เย็นราชทวี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๒๕

เด็กชายธนาธิษณ์ บุญทัง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๒๖

เด็กชายเมธารักษ์ จันทร์ขอม
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๒๗

เด็กชายธนากรณ์ อินทร์ทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๒๘

เด็กชายภูมิภัทร เส็งประโคน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๒๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ชินวัง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๓๐

เด็กชายชัยมงคล พลายละหาร
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๓๑

เด็กชายณัฐพล ครอบแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๓๒

เด็กชายอนุรัตน์ สีพัว

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๓๓

เด็กชายกวีกานต์ สอนจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๓๔

เด็กชายวรวุฒิ สุระดม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๓๕

เด็กชายอานนท์ พุ่มพิศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๓๖

เด็กชายธีรพล พุ่มพิศ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๓๗

เด็กหญิงศิริภัสสร ภู่กลัด
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๓๘

เด็กหญิงดลญา สอนจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๓๙

เด็กหญิงณัฐกมล สร้างการนอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๔๐

เด็กหญิงแววดาว ศรีสมบัติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๔๑

นายณัฐวุฒิ ศิลาโชติ
๒๘/๐๔/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๔๒

เด็กชายอภินันท์ จันทร์ภูมิ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๔๓

เด็กชายธนากร พลสวัสดิ

์

๒๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๔๔

เด็กชายวรวรรณ จันทะคาด ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๔๕

เด็กชายสุทิวัส อุณหิต
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๔๖

เด็กชายกฤษดา กามะวิถี
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๔๗

เด็กหญิงศรุตา สมพันธ์ ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๔๘

เด็กชายฉัตรรินทร์ พันธ์นงค์
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๔๙

เด็กชายวินัย รวยพงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๕๐

เด็กชายวายุ วงศ์ใจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๕๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

หลงอุย
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๕๒

เด็กหญิงชลธิชา ตุลานนท์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๕๓

เด็กชายชินวัตร ดีแจ่ม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไผทรัตน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๒๕๕

เด็กหญิงยุวดี ดีแจ่ม
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๕๖

เด็กชายราเมฆ เนือนสกุล ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๕๗

เด็กชายภัทรนันท์ เติมประโคน ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๕๘

เด็กชายณัฐพล ปแก้ว
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๕๙

เด็กหญิงธันยพร สุขานนท์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๖๐

เด็กหญิงสุนิสา พยัคฆมาก ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๖๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจริญสุข
๑๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๖๒

เด็กหญิงสุรภาพร ปแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๖๓

เด็กชายเกียรติก้อง ว่องวิการ
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๖๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ คงแสง ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๖๕

เด็กชายมงคล สุดไชยเรศ
๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๖๖

เด็กชายอนันต์ พันธุ์เดช

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๖๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๖๘

เด็กชายศิริชัย ศิริฟก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๖๙

เด็กหญิงเนตรธิดา วงค์ศรีไส ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๗๐

เด็กหญิงปรียานุช บุญเกิด ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๗๑

เด็กชายธานินทร์ อุลนาจันทร์
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๗๒

เด็กหญิงศราวดี นุชทองคำ ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๗๓

เด็กชายสมโภชน์ นานคำ
๓๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๗๔

เด็กหญิงพิสชา พิลึก ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๗๕

เด็กชายฐิติโชติ แก้วพวง
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๗๖

เด็กชายธีรพงศ์ กิงมาลา

่

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๗๗

เด็กชายวัชรินทร์ ทุมพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๗๘

เด็กชายนวพล เหล็กคม ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๗๙

เด็กชายสิทธิชัย ชัยวงค์ ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๘๐

เด็กชายภูริภัทร บาลไธสงค์ ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๘๑

เด็กหญิงอัญญาณี ปุริเส
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๘๒

เด็กหญิงจันทกานต์ โทศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๘๓

เด็กหญิงอธิชา อายุพัฒน์
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๘๔

เด็กหญิงธิติกาญจน์ กานแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา แดงเจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๘๖

เด็กชายณัฐพล พิมสา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๘๗

เด็กชายอมรเทพ ผกากรอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๘๘

เด็กหญิงปยะนุช วงค์เสนา ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๘๙

เด็กหญิงรัตนาพร นามโคตร
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๒๙๐

เด็กชายพีรศักดิ

์

นามโคตร
๒๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๙๑

เด็กหญิงปยะดา วงศ์เสนา ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๙๒

เด็กหญิงณิชากร สารัตน์ ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๙๓

เด็กหญิงเรณุกา หมืนตา

่

๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๙๔

เด็กชายสันติญา ปญจะพันดอน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๙๕

เด็กชายผดุงศักดิ

์

ฐานะ
๑๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๙๖

เด็กหญิงนำฝน เอียมงาม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๙๗

เด็กหญิงดาวเรือง ปญจะพันดอน
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๙๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ซือสัตย์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๒๙๙

เด็กชายมงคลจิตร แสงสุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๐๐
เด็กชายวุฒิพงค์ แก่นยงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๐๑

เด็กชายเมฆา ดีสีทา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยหงษ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๐๓

เด็กหญิงธนิสรา หลักบึง
๑๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๐๔

เด็กชายสกลเกียรติ ดีสีทา
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๐๕

เด็กหญิงนัฐพล ฉิมมา
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๐๖

เด็กหญิงธนัชญา หลักบึง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๐๗

เด็กหญิงกรรวี ถุงนำคำ ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๐๘

เด็กหญิงนิตยา ธรรมสิมมา ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๐๙

เด็กชายอภิวัฒน์ พันธ์เพชร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๑๐

เด็กชายนันทวัฒน์ บัวบาล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๑๑

เด็กชายสิทธิโชค โตยะบุตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบวยทอง วัดกระบวยทอง  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๑๒

เด็กหญิงเขมจิรา เกิดสุวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบวยทอง วัดกระบวยทอง  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๑๓

เด็กชายจะโอ (เด็กต่างด้าว)
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบวยทอง วัดกระบวยทอง  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๑๔

เด็กชายพชร เพชรทอง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๑๕

เด็กชายตรีเนตร โสจันทร์ทึก
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๑๖

เด็กชายสุเมธ โพธิศรี

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๑๗

เด็กชายปฏิวัติ นฤสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เชือสายสิทธิ

้ ์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๑๙

เด็กชายเมธัส เพชรทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๒๐

เด็กหญิงปนัดดา สีจันทร์ลา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๒๑

เด็กหญิงภาสินี ทองออ่น
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๒๒

เด็กหญิงวัชราพร วระชินา
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๒๓

เด็กหญิงญาณิศา เหล็กคม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๒๔

เด็กหญิงพรสวรรค์ เพชรทอง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๓๒๕

เด็กหญิงเนตรดาว นครสุวรรณ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๒๖

เด็กหญิงรัชฎาพร งามชัยภูมิ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๒๗

เด็กหญิงจุฑาภัทร ทองแสง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๒๘

เด็กหญิงปริยาภัทร โสภาพ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๒๙

เด็กหญิงสรัลพร เยียมสมุทร

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๓๐

เด็กหญิงธวัลรัตน์ โอวาท
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๓๑

เด็กหญิงพิยดา ทองปาน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๓๒

เด็กหญิงชลธิชา ชัยปญหา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๓๓
เด็กหญิงอนันตกานต์ ขันลุย

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๓๔
เด็กหญิงตรรกกานต์ ขันลุย

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๓๕

เด็กหญิงดาลิน สมกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๓๖

เด็กหญิงจิดาภา ผ่องศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๓๗

เด็กหญิงปรายฟา กลินถือศิล

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๓๘

เด็กหญิงกชกร โพธิชืน

์ ่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๓๙

เด็กหญิงศุภิชญา ดาสาลี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๔๐

เด็กหญิงแพรวา แก้วคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๔๑

เด็กหญิงรัตน์ชนี มาคล้อง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๔๒

เด็กหญิงเบญญาพร เกษาพร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๔๓

เด็กหญิงปวริสา สำนักบ้านโคก
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๔๔

เด็กหญิงพรสวรรค์ จังพล
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๔๕

เด็กหญิงสุภัชรีย์ เหล็กคม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๔๖

เด็กหญิงชลธิชา ศรีมาเล้าเต่า

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๔๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แล่เขียว
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๔๘

เด็กหญิงนิชดา พาน้อย
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๔๙

เด็กหญิงสุนารักษ์ คงเมือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๕๐

เด็กชายศุภสิน ศรีเมือง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๕๑

เด็กชายศุภเดช สุมังคะละ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๕๒

เด็กชายธนดล สาขา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๕๓

เด็กชายอภิเดช เกตุกันฑ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๕๔

เด็กชายรัชพล พิมราช
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๕๕

เด็กชายธนภูมิ นุ่มมาก
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๕๖

เด็กชายเจษฎา ถาวร
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๕๗

เด็กชายธวุต จันทะเสน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๕๘

เด็กชายสุจิณดา ถนอมสิงห์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๕๙

เด็กชายภูริพัฒน์ ดวงใจสดชืน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๒ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๓๖๐

เด็กชายตรีทศพล ลือชัย
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๖๑

เด็กชายศุภกร ชูรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๖๒

เด็กชายพีรพงษ์ ด้านจันทา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๖๓

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ฤทธิกระจาย

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๓๖๔

เด็กชายธวัชชัย ง้าวแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๖๕

เด็กชายรัตนพล แสงสว่าง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๖๖

เด็กชายอรรถพล วิสุกรรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๖๗

เด็กชายถกลเกียรติ เทียบเทียม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๖๘

เด็กชายเจษฎากร วงษ์สาไฮ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๖๙

เด็กชายกฤชณัท รักเกษตรกรรม
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๗๐

เด็กชายมุนินทร สังข์เกิด
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๗๑

เด็กหญิงมาฎิกา เกษสาคร
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๗๒

เด็กหญิงงวิชญาพร สุขเกษม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๗๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ ประมูล
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๗๔

เด็กหญิงนันทพร ขจัดภัย
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๗๕

เด็กหญิงสรีดา คงขำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๗๖

เด็กหญิงธัญญภรณ์ ช่อชัน

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๗๗

เด็กหญิงชนัญญา ทองผึง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๗๘

เด็กหญิงแพรวา เหมือนนา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๗๙

เด็กหญิงบงกช ไพบูลย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๘๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โพธิโต

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๘๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ปาระมีศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๘๒

เด็กชายศรัณย์ภัทร แรงซึงชีวิตร์

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๘๓

เด็กชายภัคพงศ์ สุนทร์วัฒน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๘๔

เด็กหญิงจันทกานต์ อาษา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๘๕

เด็กหญิงฐิติกานต์ ม่วงคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๘๖

เด็กหญิงญาณภัทร ชัยแสง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๘๗
เด็กหญิงพัชญานันท์ ขันคำ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๘๘

เด็กหญิงกฤตฐิณี จุ้ยภู่
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๘๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สว่างเรียง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๙๐

เด็กชายทรงวุฒิ ช่างย้อม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๙๑

เด็กชายณัฐดนัย ทองไพรวัลย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพลวง วัดศรีพรหม  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๙๒

เด็กชายกฤษฎา นาคสนิท
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพลวง วัดศรีพรหม  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๙๓

เด็กหญิงกานต์รวี การะภักดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพลวง วัดศรีพรหม  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๙๔

เด็กหญิงภัทรวดี ศรียา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพลวง วัดศรีพรหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๓๙๕

เด็กหญิงกาญจนา พันสุวรรณกูล
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพลวง วัดศรีพรหม  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๙๖

เด็กชายนพรัตน์ สุจจริต
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพลวง วัดศรีพรหม  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๙๗

เด็กชายณรงฤทธิ

์

สูงรุ่ง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพลวง วัดศรีพรหม  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๙๘

เด็กหญิงณัฐนิช สุริยา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพลวง วัดศรีพรหม  

กพ ๓๔๕๙/๖๓๙๙

เด็กหญิงจันทร์รัตน์ หารเอียม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนพลวง วัดศรีพรหม  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กชายปติภูมิ คลังกลาง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพลวง วัดศรีพรหม  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๐๑

เด็กชายเจษฎาพร สำราญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนพลวง วัดศรีพรหม  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๐๒

เด็กชายอากา พิว
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพลวง วัดศรีพรหม  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๐๓

เด็กหญิงสุชาดา บุญเกิด
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนพลวง วัดศรีพรหม  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๐๔

เด็กหญิงอรปรีญา หอมดี
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๐๕
เด็กหญิงนิชธาวรรณ ปนะโต ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๐๖

เด็กหญิงธารารัตน์ พุเพ่ง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๐๗

เด็กหญิงอภิญญา คูณลบ
๒๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๐๘

เด็กหญิงภูริกัญญา กรุดสัมพันธ์ ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๐๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญประจักษ์
๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๑๐

เด็กหญิงวราภา กล่อมมะโน
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๑๑

เด็กหญิงลัทพร แก่นท่าตาล ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๑๒

เด็กชายชุติเทพ แซ่ลิม

้

๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๑๓

เด็กชายธนวัตน์ บุปผา
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๑๔

เด็กชายจักรินทร์ พึลึก ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๑๕

เด็กชายเมธา ศรีนาราง
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๑๖

เด็กชายพงศธร ช้างพันธุ์ ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๑๗

เด็กชายวรสรณ์ วงศ์อนุ ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๑๘

เด็กหญิงเจนจิรา คนใหญ่
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๑๙

เด็กหญิงอัชราพร สายสำราญ
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๒๐

เด็กหญิงกมลเนตร เย็นราชทวี
๒๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๒๑

เด็กหญิงศิรินญา ของนา
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๒๒

เด็กชายอภิวิชญ์ มาลาศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๒๓

เด็กชายสิทธา การะภักดี
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๒๔

เด็กหญิงธารทิพย์ จันทร์คณา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๒๕

เด็กหญิงลักขนา เฉลิมพระจง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๒๖

เด็กชายวิทยา พรมมา ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๒๗

เด็กหญิงปยะดา แตงอ่อน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๒๘

เด็กชายเกียรติภูมิ เชาวทัศน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๒๙

เด็กหญิงอริศรา ทับทัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๔ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๔๓๐

เด็กชายวิทยา รุ่งเรือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๓๑

เด็กชายธนกร ขุมจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๓๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ เซียงฉี
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๓๓

เด็กหญิงนภาพร ศาสนะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๓๔

เด็กชายสาวิณี เอียมสะอาด

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๓๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แก้วฟก

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๓๖

เด็กชายสุรดิษฐ์ สุระคันธ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอปล้อง พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๓๗

เด็กชายภาคภูมิ พุ่มพวง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอปล้อง พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๓๘

เด็กหญิงพินทุ์สุดา ม่นมวง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอปล้อง พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๓๙

เด็กหญิงเกสร ประคำชัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอปล้อง พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๔๐

เด็กหญิงสุนิษา มีอาญา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๔๑

เด็กชายธนภัทร ตรีกูล
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๔๒

เด็กหญิงนิรดา พวงจันทร์ศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๔๓

เด็กชายณัฐภูมิ รืนลม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๔๔

เด็กหญิงอุษามณี ฤทธิมนตรี

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๔๕

เด็กชายจิตรภาณุ ทัดอยู่
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๔๖

เด็กชายนัด โสภา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๔๗

เด็กหญิงพัชริฎา ม่วงมี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๔๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ม่วงมี
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๔๙

เด็กหญิงรัชดาวัลณ์ เอกตาแสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๕๐

เด็กหญิงศิรินยา จุมพรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๕๑

เด็กหญิงอาทิตยา สินสถาน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๕๒
เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์ สุวรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๕๓

เด็กหญิงพัชรพร แสงผ่อง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๕๔

เด็กชายกฤติพงศ์ ศรีกำแหง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๕๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ เอกตาแสง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๕๖

เด็กหญิงจิดาภา นันสี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๕๗

เด็กหญิงชลธิชา มีอาญา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๕๘

เด็กหญิงสุจินดา ดูลาสัตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๕๙

เด็กหญิงณัชชา รืนลม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๖๐

เด็กชายนเรนทร การะเกตุ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๖๑

เด็กชายชนากานต์ สโมสร
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๖๒

เด็กหญิงลลิตา บากบัน

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๖๓

เด็กชายสุรพัศ ประมูล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๖๔

เด็กชายชลพรรษ จันทศิริ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๔๖๕

เด็กหญิงนพรัตน์ ใจนวล ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๖๖

เด็กหญิงพัชรา แจ่มจ่อย
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๖๗

เด็กชายพิเชตชัย ยกวัด
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ แสงจัด
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๖๙

เด็กหญิงนภาพร ใจนวล ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๗๐

เด็กหญิงรัตติยาพร มะริด ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๗๑

เด็กหญิงจรรยพร จิตรกล้า
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๗๒

เด็กหญิงแสงจันทร์ พลสักขวา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๗๓

เด็กหญิงวรัญญา แก้วบัวดี
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๗๔

เด็กหญิงสิริขวัญ พวงทอง ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๗๕

เด็กชายไผท ดำขำ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๗๖

เด็กชายซูซู มะโป
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๗๗

เด็กชายนพรัตน์ กันภักดี ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๗๘

เด็กชายรุ่งอรุณ กรุงสูงเนิน ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๗๙

เด็กชายอำนาจ ผิวสะอาด
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๘๐

เด็กหญิงอุ้ย พอดี ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๘๑

เด็กหญิงผกามาศ ผักใหม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๘๒

เด็กหญิงศิรินภา ปองโสภา
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๘๓

เด็กหญิงการะเกด ขุนพิลึก
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๘๔

เด็กชายณัฐพล นิลทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๘๕

เด็กชายภูหลวง ยิงยง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๘๖

เด็กชายวชิรวิทย์ ปุยโส
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๘๗

เด็กหญิงวรรณนิษา สมบุตร
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๘๘

เด็กหญิงกุลธิดา ใจจันทร์
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๘๙

เด็กหญิงสุชาดา คล้ายสุบรรณ์
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๙๐

เด็กชายตาซา มะโป
๒๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๙๑

เด็กชายประวิทย์ ขอนแก่น
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๙๒

เด็กชายวรรธพร เอียงเถือน

้

๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๙๓

เด็กชายพัทธ์พงษ์ ม่วงพรม ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๙๔

เด็กชายคันโตน่า สร้างการนอก ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๙๕

เด็กหญิงอภิรดา กริงทอง

่

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง

หนองคล้ารัตนาราม
 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๙๖

เด็กหญิงกฤษณา สิงห์โต
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๙๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสนหาร
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๖๔๙๘

เด็กหญิงกาญจนา ย่านสากล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๔๙๙

เด็กชายกิตติ พ่านไพศาล
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๖ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กชายกิตติพันธุ์ จาวชัชวาลวงศ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๐๑

เด็กหญิงณัฐชา อุ่นวงศ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๐๒

เด็กชายธัญญผล ประจำถิน

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๐๓

เด็กหญิงปานรพี ยังสิริชล
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๐๔

เด็กชายพงศกร แซ่เถา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๐๕
เด็กหญิงพลอยไพริน มีศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๐๖

เด็กชายพิพัฒน์ แซ่ย่าง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๐๗

เด็กหญิงวรัญญา รัตนจินดาโชค
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๐๘

เด็กชายวิชัยเจริญ แซ่ซ้ง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๐๙

เด็กชายวิทวัส วงษ์ละมาย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๑๐

เด็กหญิงวิมลสิริ ชัยชนะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๑๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โพธิทอง

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๑๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ย่านสากล
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๑๓

เด็กหญิงกรองทิพย์ แซ่หาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๑๔

เด็กชายคทาวุธ แซ่จ๋าว
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๑๕

เด็กชายจารุเดช ลาดลี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๑๖

เด็กหญิงญาณิศา แซ่ว้า
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๑๗

เด็กหญิงณัฐกมล ประจำถิน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๑๘

เด็กชายณัฐเดช แซ่ม้า
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๑๙

เด็กชายดนุเดช แซ่เติน

๋

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๒๐

เด็กหญิงดรุณี มีซิล
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๒๑

เด็กหญิงนริสา สวนมีสาร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๒๒

เด็กชายปุณกานต์ แซ่เติน

๋

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๒๓

เด็กชายพลพล พรหมเอาะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๒๔

เด็กหญิงมนปรวีร์ จอมศิริวัฒน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๒๕

เด็กชายรังสิมันตุ์ เรืองคุ้ม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๒๖

เด็กชายอนิวัฒน์ โสภา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๒๗

เด็กชายอภินันท์ แซ่ฟุง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๒๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ วรพัฒนะดำรง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๒๙

เด็กหญิงอรวรา บุญชู
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๓๐

เด็กชายจตุพล คมขำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๓๑

เด็กหญิงชลธิชา บุญชู
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๓๒

เด็กหญิงญาราวี ใจเปรมปรีดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๓๓

เด็กชายพงศธร หนูสถิตย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๓๔

เด็กชายภูมินทร์ คำสาย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๕๓๕

เด็กหญิงมุธิตา ประจำถิน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๓๖
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ แซ่ว้า

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ พรหมเอาะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๓๘

เด็กหญิงเตือนใจ แซ่ม้า
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๓๙

เด็กหญิงเมษา โสภา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๔๐

เด็กชายไชยา ศรีมงคล
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๔๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำภิรานนท์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๔๒

เด็กชายณัฐภพ พรมชะนะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๔๓

เด็กชายณัฐวัตร คมขำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๔๔

เด็กชายมงคล วรพัฒนะดำรง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๔๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิทอง

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๔๖

เด็กชายสราวุฒิ ศรีโลเพียน

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๔๗

เด็กชายอภิวัฒน์ คชฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๔๘

เด็กหญิงอรทัย สุทธิวงศ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๔๙

เด็กชายเจษฎา
รัตนโฆษิตนรากุล ๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๕๐

เด็กหญิงกฤตพร วิมลวชิรเมธี
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๕๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

แซ่ลี

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๕๒

นางสาวฐิติกา แซ่ย่าง
๒๘/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๕๓

เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา จอมศิริวัฒน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๕๔

เด็กชายทักษิณ แซ่ม้า
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๕๕

เด็กชายทักษ์ดนัย ทองประเทือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๕๖

เด็กชายนที ทิมทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๕๗

เด็กชายนราวิทย์ ยังสิริชล
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๕๘

เด็กชายสุทัศ ลาดลี
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๕๙

เด็กหญิงอรพรรณ สุทธิวงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๖๐

เด็กชายก้องเกียรติ แซ่โซ้ง
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๖๑

เด็กหญิงจิราพร พลอ้วน
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๖๒

เด็กชายต้นตระการ สวนมีสาร
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๖๓

นางสาวธนาภา ยชกร

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๖๔

เด็กชายพีรพัฒน์ จาวชัชวาลวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๖๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ แซ่ซิน

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๖๖

เด็กหญิงสุพัดษา ชุนขวัญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ วัดหินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๖๗

นายพลชัย สระทองอินทร์
๑๔/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๖๘

เด็กชายขวัญมนัส เรืองโรจน์
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๖๙

เด็กชายอาคม เจริญสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๕๗๐

เด็กชายธีรพงษ์ สมชาติ
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๗๑

เด็กชายบดินทร์ อ่านเรือง

่

๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์มาลี ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๗๓

เด็กชายสงกรานต์ นามท้าว
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๗๔

เด็กชายเศรษฐพงศ์ วิเชียร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๗๕

เด็กหญิงพัฒนวดี จันโสม
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๗๖

เด็กหญิงชลธิชา ศิริกำเนิด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๗๗

เด็กหญิงกิตติยา สมเผ่า
๑๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๗๘

เด็กหญิงสุรารักษ์ นันกระโทก
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๗๙

เด็กหญิงภรทิพย์ ชากร ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๘๐

เด็กหญิงเมทินี พรหมแสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๘๑

เด็กหญิงจุฑามาศ นามท้าว
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๘๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา พิมพ์ทอง
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๘๓

เด็กหญิงจันทิมา แคนอินทร์
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๘๔

เด็กหญิงรสิตา ส่งแสง
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๘๕

เด็กหญิงมณัฐชยา คำพิลานนท์
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาญธัญกรรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๘๗

เด็กชายมารุต ทองประเทือง
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๘๘

เด็กชายธนกรณ์ อุ่นใจ
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๘๙

เด็กชายสิทธิชัย เลิศเดช ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๙๐

เด็กหญิงใบเฟร์น ปริพล
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๙๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จำนงค์ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๙๒

เด็กหญิงอาจรีย์ สมวงษ์ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๙๓

เด็กหญิงวารุณี แกสวดดง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๙๔

เด็กหญิงจิรสุดา กันณะสา
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๙๕

เด็กหญิงจรรยา ฝงฝน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๙๖

เด็กหญิงวรรณวิษา พุกโพธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๙๗

เด็กชายอนวัช อินทชิต
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๙๘

เด็กชายชิติพัทธ์ ฝอยทองล้วน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๕๙๙

เด็กชายสุพจน์ ทองคำ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กชายธิวากร ชูศรีทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๐๑

เด็กชายนภมณฑล ทองคำ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๐๒

เด็กชายวันฉัตร มูลเพ็ญ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๐๓

เด็กชายจิรวัฒน์ บุษผาเวียง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๐๔

เด็กหญิงณิชกมล ยศสูงเนิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๙ / ๒๕๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๖๐๕

เด็กหญิงศิริวรรณ์ วงค์เดือน
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๐๖

เด็กหญิงธันยพร ทองคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๐๗

เด็กหญิงศุภสุดา ทองคำ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๐๘

เด็กหญิงฐานิดา ยูวะเวส

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๐๙

เด็กหญิงอรินทร์ พงษ์ดี
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๑๐

เด็กชายวุฒิชัย อินสุข
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๑๑

เด็กหญิงปณฑิตา ม่วงพิณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๑๒

เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนคำ
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๑๓

เด็กชายโชคชัย ทองเชือ

้

๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๑๔

เด็กหญิงฟาใส ไตรมนต์
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๑๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุสดี
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๑๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปนทอง
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๑๗

เด็กหญิงสุชานาถ แสงเจริญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๑๘

เด็กหญิงกัญญา พุ่มประเสริฐ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๑๙

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ใจเพชร
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๒๐

เด็กชายสิรภพ ทองดอนง้าง
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๒๑

เด็กชายธนเดช ชัยประมาตร์
๓๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๒๒

เด็กชายธีรยุทธ แก่นทา
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๒๓

เด็กชายเจษฎากร โสดามุข ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๒๔

เด็กชายเกียรติภูมิ แพงหลวง
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๒๕

เด็กชายคดิศักดิ

์

เพชรพราย ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๒๖

เด็กชายณัฐชนน เข้าใจการ
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๒๗

เด็กชายธัญเทพ ฤทธิศักดิ

์ ์

๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๒๘

เด็กชายวุฒิชัย จันทร์เอียม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๒๙

เด็กชายวรยุทธ์ เกษสา
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๓๐

เด็กชายศิลา ทรัพย์เสถียร ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๓๑

เด็กหญิงชวาลา ฉิมโยง
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๓๒

เด็กหญิงณัจฉรียา พรมสอาด
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๓๓

เด็กหญิงธีรารัตน์ แจ่มประแดง
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๓๔

เด็กหญิงลลิตา ปกกาโถ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๓๕

เด็กหญิงสินีนาฎ แก้วตา
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๓๖

เด็กหญิงภัณฑิรา กบขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๓๗

เด็กชายกรรวี ท้าวจัย
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๓๘

เด็กชายนวดล แก้วศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๓๙

เด็กชายกิตตินันท์ นามวิจิตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๐ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๖๔๐

เด็กชายศุภชัย จันทำ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๔๑

เด็กชายอลงค์กต บุญขันธ์ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๔๒

เด็กชายศิริโชติ สบเผ่า
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๔๓

เด็กชายพีระเทพ สร้อยจันดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๔๔

เด็กหญิงจิรนันท์ โพธิพฤกษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๔๕

เด็กหญิงสุณิสา ทองเกือ

้

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๔๖

เด็กชายอภิชัย บุษบา
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๔๗

เด็กชายบรรณวิชญ์ พรมสุบรรณ์
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๔๘

เด็กหญิงบัณฑิตา เสือทอง ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๔๙

เด็กหญิงลลิตา แก้วศิริ ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๕๐

เด็กชายเจษฎาพร ลูกศร
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๕๑

เด็กชายณัฐพล พันธ์ไม้ ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๕๒

เด็กชายวีรภัทร ศรีเดช ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๕๓

เด็กหญิงธนพร ราษีใส
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๕๔

เด็กหญิงปานวาด จิตสันเทียะ
๑๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๕๕

เด็กหญิงศศิธร โตนมา
๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๕๖

เด็กหญิงสิรินทรา ศรีภักดี ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๕๗

เด็กหญิงรัตนา ไกรสีห์
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๕๘

เด็กชายจิณณวัตร กาวิละ
๒๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๕๙

เด็กชายสุทธิภัทร สอนจีน
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๖๐

เด็กชายวชิรวิทย์ บัวเผียน
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๖๑

เด็กชายสราวุท สุภากุล
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คุณุ ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๖๓

เด็กชายกฤษดา มันกิจ

่

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๖๔

เด็กชายธรรมวัตร บัวพ่วง
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๖๕

เด็กชายรัตพล เข็มพรหม ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๖๖

เด็กหญิงเพ็ญพิชา เกิดสมบุญ
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๖๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ พิมพา
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๖๘

เด็กหญิงรัตนากร แว่นศิลา
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๖๙

เด็กหญิงศศิกาญจน์ แสคขุนทด
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๗๐

เด็กหญิงดวงดาว จันทร์ทองหลาง
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๗๑

เด็กหญิงพรชิตา คงคะ
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๗๒

เด็กหญิงนำค้าง กองสำลี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๗๓

เด็กหญิงสิราญ อุ่นอก ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๗๔

เด็กหญิงฐานิตา วงศ์กันหา
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๖๗๕

เด็กหญิงแพรวนภา พูลสาริกิจ
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๗๖

เด็กหญิงสุภากร ทองสา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๗๗

เด็กหญิงวรัญญา เนียมหอม
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๗๘

เด็กหญิงเกศสุดา กองแสง
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๗๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พันธะวงค์
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๘๐

เด็กหญิงรัตนาพร อ้นหวล ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๘๑

เด็กหญิงกมลเพชร ห้วยโหงทอง
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๘๒

เด็กชายศิรศักดิ

์

เดนิน
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๘๓

เด็กชายภาคภูมิ มันศักดิ

่ ์

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๘๔

เด็กชายจิรพัฒน์ ระงับภัย ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๘๕

เด็กหญิงสุจิตรา แก้วศรีบุตร
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๘๖

เด็กชายอรรถพล ย่อยไธสง
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๘๗
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ยาชมภู ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๘๘

เด็กหญิงสุประวีณ์ สุภาบุตร ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๘๙

เด็กชายสว่าง ศรีอินทร์
๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๙๐

เด็กชายนักสิทธิ

์

ปาคำ
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๙๑

เด็กหญิงวิภาพร เครือสวัสดิ

์

๑๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๙๒

เด็กหญิงนันทิยา ใจสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๙๓

เด็กหญิงชนัญชิดา แก้วสระแสน
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๙๔

เด็กหญิงกัลญา เกษศิลป ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๙๕

นายนนทกานต์ บุญล้อม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๙๖

เด็กชายกลวัชร ทองคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๙๗

เด็กชายชุติเดช ทองทุ่งโปร่ง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๙๘

เด็กชายธนพล แร่มี
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๖๙๙

เด็กชายภานุพงษ์ แก้วแดง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๐๐
เด็กชายรณพร พันธ์แก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๐๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

คชฤทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๐๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

ฉิมมา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๐๓

เด็กชายอัศม์เดช อินทชัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๐๔

เด็กหญิงกันต์ฤทัย วรรณวงศา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๐๕

เด็กหญิงกิตติพร ดวงมี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๐๖

เด็กหญิงกุลธิดา ก้อนนาค
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๐๗

เด็กหญิงเกษแก้ว ดิษกร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๐๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย สมจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๐๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ธงกระโทก
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๒ / ๒๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๗๑๐

เด็กหญิงชญานิศ จำปาทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๑๑
เด็กหญิงชนกธิวรรณ แสงสาย

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๑๒

เด็กหญิงชนิดา ทิงมิตรชัว

้ ่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๑๓

เด็กหญิงชลธิชา กล้าจริง
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๑๔

เด็กหญิงชลธิชา แซ่บุญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๑๕

เด็กหญิงชวัลรัตน์ นะคะจัด
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๑๖
เด็กหญิงชัญญาภรณ์ อินทร์ขอ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๑๗

เด็กหญิงชัญญามาศ อินทร์ขอ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๑๘

เด็กหญิงชาลิสา เรืองศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๑๙

เด็กหญิงณัฐรดี บัวฉิม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๒๐

เด็กหญิงตรีวิภา หัตถบูรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๒๑

เด็กหญิงนรกมล เสาร์ห้า
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๒๒

เด็กหญิงนำฟา เสชัง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๒๓

เด็กหญิงนิสา จูสิงห์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๒๔

เด็กหญิงปุณยาพร แช่มชืน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๒๕

เด็กหญิงพรพรหม แสนวงค์คำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๒๖

เด็กหญิงมาลินี เอียมอนันต์

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๒๗

เด็กหญิงวรรณภา ทาดวงตา
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๒๘

เด็กหญิงวาสินี กลินรอง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๒๙

เด็กหญิงวิชญาพร ขุนพิลึก
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๓๐

เด็กหญิงวิชญาพร สังข์เงิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๓๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ รุ่งเรือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๓๒

เด็กหญิงศิริมาศ ชูทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๓๓

เด็กหญิงสุธาดา ฤทธิเต็ม

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๓๔

เด็กหญิงไอลดา เงินยิง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๓๕

เด็กชายกรัณย์ กิวิโล
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๓๖

เด็กชายจิราวัฒน์ ยุติธรรม
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๓๗

เด็กชายไชยพร โพธิแปน

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ หมอนพังเทียม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๓๙

เด็กชายตะวัน เพ็งพล

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๔๐

เด็กชายธีรไนย จำป
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๔๑

เด็กชายธีรพล เปยทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๔๒

เด็กชายนพพล ใจแสน
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๔๓

เด็กชายนิวิฐ คมขำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๔๔

เด็กชายภพตะวัน ชามัดสิมา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๗๔๕

เด็กชายวันเฉลิม อินโห้
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๔๖

เด็กชายวิชัยชนะ เชียงภูงา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๔๗

เด็กชายสรายุทธ บานเย็น
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๔๘

เด็กชายอดิสรณ์ คชฤทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๔๙

เด็กชายอัฒวุฒิ จารุภาพ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๕๐

เด็กชายอาธรณ์ เพลียโคตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๕๑

เด็กหญิงกันตนา สุภบุตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๕๒

เด็กหญิงเกศกนก บุญมาก
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๕๓

เด็กหญิงเกศินี สุขแจ่ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๕๔

เด็กหญิงชญาณี มิงเหล็ก

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๕๕

เด็กหญิงชนิภรณ์ จำเริญลาภ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๕๖

เด็กหญิงณัฐจิรา จีนพุฒ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๕๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา ศรีสังข์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๕๘

เด็กหญิงธนัชชา บุญน้อย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๕๙

เด็กหญิงนิจจารีย์ วรนาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๖๐

เด็กหญิงนิรมล พลภักดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๖๑

เด็กหญิงบุษกร กางแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๖๒

เด็กหญิงปยะพร ชัยพา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๖๓

เด็กหญิงพรรณทิภา บุญใจรัก
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๖๔

เด็กหญิงภาณุมาศ เอียมชู

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๖๕

เด็กหญิงรวิพร พิมพระสุทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๖๖

เด็กหญิงศรุตา ละทุ่งเพ็ชร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๖๗

เด็กหญิงอรณิชา ไหยะโก
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๖๘

เด็กชายกฤติธี คะทาวุธ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๖๙

เด็กชายกิตติพงษ์ ยงกสิกรรม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๗๐

เด็กชายจิรกิตติ

์

ตุลบุตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๗๑

เด็กชายณัฐดนัย ทีมี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๗๒

เด็กชายธวัฒน์ชัย ตองอ่อน
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๗๓

เด็กชายภูริวัฒน์ สาวดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๗๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ยอดหงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๗๕

เด็กหญิงเกวลิน บุญรอด

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๗๖

เด็กหญิง .จิดาภา บัวชืน

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๗๗

เด็กหญิง .เจนจิรา มีแสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๗๘

เด็กหญิงทิวารัตน์ ทองแฉล้ม
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๗๙

เด็กหญิงธัญยานนท์ รักแผน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๗๘๐

เด็กหญิงนิภาพร ม่วงเชียง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๘๑

เด็กหญิงเนตรนภา จันทร์จร
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๘๒

เด็กหญิงบุญชรัสมิ

์

ขรุ่ยทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๘๓

เด็กหญิงปรารถนา ปดตาสังข์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๘๔

เด็กหญิงยศวดี สิงห์คำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๘๕

เด็กหญิงรุ้งทราย ทองดอนง้าว
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๘๖

เด็กหญิงศศิประภา ช้างวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๘๗

เด็กหญิงสาธิยา สาสนะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๘๘

เด็กหญิงสุชานันท์ มีสุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๘๙

เด็กหญิงสุภัสสรา คะเรรัมย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๙๐

เด็กหญิงสุภานัน เฉิดรักษา
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๙๑

เด็กหญิงสุมิตรา พรหมจรรย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๙๒

เด็กหญิงอุรณา นาคสิงห์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๙๓

นายปวริศร์ ตินไล่

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๙๔

นายเกดศิลา สายกระโทก
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๙๕

นายภานุวัฒน์ ชูเจริญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๙๖

นางสาวสุพัตรา เกตวงค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๙๗

นายนิติภัทร อิวชาวนา
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๙๘

นายสริภพ ปดตา
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๗๙๙

นางสาววิไลวรรณ สุราภา
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๐๐
เด็กชายกฤษชัย คล้ายหนองสี

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๐๑
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ชุ่มแจ่ม

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๐๒

เด็กหญิงปวีณา สุขวิพัฒน์
๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๐๓

เด็กชายจิณณวัตร บุญหนัก
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๐๔

เด็กชายชนาธิป ขุนเมือง
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๐๕

เด็กชายปญจพล วังวงษ์
๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๐๖

เด็กหญิงชลธิชา ปญญามิง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๐๗

เด็กหญิงธันยธร ต่วนชะเอม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๐๘

เด็กหญิงปรียานุช นุชฉิมภาลี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๐๙

เด็กหญิงพรทิพย์ สะเอียบคง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๑๐

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ หัสดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๑๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำแร่
๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๑๒

เด็กชายสาริกา สุขดี
๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๑๓

เด็กหญิงพัชนิดา คงคะระนันท์
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๑๔

เด็กชายอาทิตย์ บุญมา
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๕ / ๒๕๘

้
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กพ ๓๔๕๙/๖๘๑๕

เด็กหญิงจันทรัตน์ ราชขวัญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๑๖

เด็กหญิงชุติมา สุขคำ
๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๑๗

เด็กหญิงจิตสุภา ยาแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๑๘

เด็กหญิงธันยพร แพรอ่อน
๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๑๙

เด็กหญิงพิมพ์กมล สุขคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๒๐

เด็กหญิงพรทิพย์ กามขุนทด
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๒๑

เด็กหญิงพรสวรรค์ จำปาศรี
๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๒๒

เด็กหญิงลักษณา สะมาลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๒๓

เด็กหญิงศรัญญา แขมเกษม
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๒๔

เด็กหญิงสุนันทา สนสุพรรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๒๕

เด็กหญิงพรรณภษา ยวงสอน
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๒๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำเย็น
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๒๗

เด็กหญิงสุภัตตรา คงรักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๒๘

เด็กหญิงพิชญานิล สุขคำ
๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๒๙

เด็กหญิงวิภาดา สีสังข์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๓๐

เด็กชายกิตินัทธ์ แก่นแตง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๓๑

เด็กชายคิวทอง วังคีรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๓๒

เด็กชายณัฏฐกร นาราษฎร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๓๓

เด็กชายณัฐพงษ์ กันนลาศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๓๔

เด็กชายปุญณพัฒน์ สมแวง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๓๕

เด็กชายพิทักษ์ สีโน้ง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๓๖

เด็กชายพลธกานต์ ชงขุนทด
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๓๗

เด็กชายวีรพล อินอ่อน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๓๘
เด็กชายวสรรญ์เพชร ฤทธิศักดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๓๙

เด็กชายศิรายุ โพธิบัลลังก์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๔๐

เด็กชายสุรยุทธ คำภูมิ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๔๑

เด็กชายอินทัช เบ้าที
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๔๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บรรณสี
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๔๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อินทะชัย
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๔๔

เด็กหญิงชุติมา จันทรา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๔๕

เด็กหญิงณัชชา อินการทุม
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๔๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เบ้าที
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๔๗

เด็กหญิงมนตกานต์ โถเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๔๘

เด็กหญิงรณพร บำรุงศรี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๔๙

เด็กหญิงศิรินญา โมทา
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๖ / ๒๕๘

้
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กพ ๓๔๕๙/๖๘๕๐

เด็กหญิงศิวปรียา พลดงนอก
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๕๑

เด็กหญิงสุภัสสร ทองนาค
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๕๒

เด็กหญิงสิริกร รักชันนะกร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๕๓

เด็กชายณัฐนนท์ วิชาราช
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๕๔

เด็กชายเอนก ใหสุภา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๕๕

เด็กชายจักรพรรดิ สุวรรณคำ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๕๖

เด็กชายพีรดนย์ พลวงเพ็ชร
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๕๗

เด็กหญิงพรรษา กันหาเรือง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๕๘

เด็กชายจิรพัฒน์ แพงทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๕๙

เด็กชายศรัณยภัท อินาวัง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๖๐

เด็กชายธีรภัทร ไสยาวรรณ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๖๑

เด็กหญิงอริญา หอมหวน
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๖๒

เด็กหญิงนภัส เมฆฉาย
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๖๓

นางสาวนงลักษณ์ เอียมรักษา

่

๑๔/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๖๔

เด็กชายชนสรณ์ จันทะเสน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๖๕

เด็กชายทีมมาดริด สุดวิลัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๖๖

เด็กชายไทยถาวร สีบุ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๖๗

เด็กชายนครินทร์ คำปว
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๖๘

เด็กชายภูตะวัน กล้าหาญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๖๙

เด็กชายกฤตเมธ บุญเรือง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๗๐

เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิคำ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๗๑

เด็กชายณัฐภัค ดาสาลี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๗๒

เด็กหญิงษมาวรรณ สุรเณร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๗๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ รวมสันเทียะ

๊

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๗๔

เด็กหญิงดาราวดี กลินแมน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๗๕

เด็กหญิงสันศนี คชรินทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๗๖

เด็กหญิงนภัสกมล สุวรรณสิงห์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๗๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ มีแสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๗๘

เด็กชายกรศิลา คล้ายหนองลี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๗๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

มาษา
๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๘๐

เด็กหญิงชนม์ชนก บุตรเทศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๘๑

เด็กชายสิทธิชัย บุตรอินทร์
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๘๒

เด็กชายพัชรพล ยศจำรัส
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๘๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ สารพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๘๔

เด็กหญิงประภัสสร เครือวรรณ์
๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๘๘๕

เด็กหญิงพิมลแข บุตรดา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๘๖
เด็กหญิงนิดดาวรรณ สิงห์คง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๘๗

เด็กชายอครพล เพียสุพรม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๘๘

เด็กชายธนากร คำอ่อน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๘๙

เด็กชายสุพรรษา บุญมาก
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๙๐

เด็กชายเฉลิมชัย ชมคาร
๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๙๑

เด็กชายกวินภพ ขวัญใจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๙๒

เด็กหญิงชลณิชา เกตุขุนทด
๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๙๓

เด็กชายปางหงส์ นันทอุปมาลี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๙๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

อู่เกิด
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๙๕

เด็กชายวรวิทย์ บัวสำลี
๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๙๖

เด็กชายยุทธนา ทองสมบัติ
๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๙๗

เด็กชายนพรัตน์ จันโอ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๙๘

เด็กหญิงใหมแก้ว อนุบาลผล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๘๙๙

เด็กหญิงขวัญกมล เสนาหมืน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๐๐
เด็กชายภานุกูล สีบุญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๐๑

เด็กหญิงปนัดดา สิงห์คำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๐๒

เด็กชายเอกพันธ์ ชิตกำปง
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๐๓

เด็กชายสุริยา อภัยวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๐๔

เด็กชายนนทนันทร์ จันทบุตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ประสพเงิน
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๐๖

เด็กชายศุภโชค สุขแจ่ม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากฟาพัฒนา วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๐๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชูแผ้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๐๘

เด็กชายชัยวัฒน์ วันโน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๐๙

เด็กหญิงฐิดาพร สุกเปล่ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๑๐

เด็กหญิงนงลักษณ์ สุขสำราญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๑๑

เด็กหญิงปริชญา เกษี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๑๒

เด็กหญิงปาลิตา คำบรรลือ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๑๓

เด็กหญิงพรนิดา ยศไกร
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๑๔

เด็กหญิงพัชรา คำบรรลือ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๑๕

เด็กชายรัตนากร มณีเขียว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๑๖

เด็กชายสิทธิพร พะโยม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๑๗

เด็กชายอภิชัย คำพิบูลย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๑๘

เด็กชายอำพล อิมคำ

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๑๙

เด็กหญิงเปรมกมล จีนเพชร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๙๒๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คำบรรลือ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๒๑

เด็กหญิงดวงสมร อินกรัด
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๒๒

เด็กชายนัทธพงศ์ จันแดง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๒๓

เด็กชายบัณฑวี พลพรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๒๔

เด็กหญิงรัชนก แสงจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๒๕

เด็กหญิงวนิดา ชัยศิริ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๒๖

เด็กชายวรายุทธ์ ทวนธง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๒๗

เด็กชายวิรัตน์ เกษร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๒๘

เด็กชายพร้อมพงศ์ กลินจันทร์

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๒๙

เด็กชายสำเนา หญ้าลาภ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๓๐

เด็กชายอดุลรัชด์ สอนแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๓๑

เด็กชายกฤษณะ สีทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๓๒

เด็กชายกอบพงษ์ พลาหาญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๓๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เมฆี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๓๔

เด็กชายจาตุรนต์ โพธิบัลลังค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๓๕

เด็กชายจามร สระแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๓๖

เด็กหญิงจิรนันท์ ชืนตา

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๓๗

เด็กชายจิรพงศ์ ศรีเคร่ง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๓๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรประสิทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๓๙

เด็กชายญาณจักขุ์ กลินจันทร์

่

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๔๐

เด็กหญิงณัฐณิชา โสภาค
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ถาวร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๔๒

เด็กชายธนกร เสตฐา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๔๓

เด็กชายธนดล จกน้อม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๔๔

เด็กชายธนภูมิ คมขำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๔๕

เด็กชายธนัตถ์ พลากร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๔๖

เด็กชายธีรพงศ์ กลินจันทร์

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๔๗

เด็กหญิงปณฑิตา โพธิบัลลังค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๔๘

เด็กหญิงพัชริดา ร้อยมา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๔๙

เด็กหญิงพิมพิกา หนูทัศน์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๕๐

เด็กชายภูผา แตงเย็น
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๕๑

เด็กหญิงภูวษา นาคบาตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๕๒

เด็กชายมีนา ไม่ปรากฏ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๕๓

เด็กหญิงวาสนา สีมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๕๔

เด็กชายสุรยุทธ อบเชย
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๙๕๕

เด็กหญิงสุรัญชนา เพ็ชรรักษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๕๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

ใจไหว
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อบเชย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๕๘

เด็กหญิงเขมิกา พลาพล
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๕๙

เด็กชายเทวินทร์ ภู่เพชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๖๐

เด็กชายธีรพัฒน์ สุนทรพฤษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๖๑

เด็กชายธีรเมธ ระถาพล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๖๒

เด็กชายนิรุต ดิษสวน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๖๓

เด็กหญิงชลนิชา เนือไม้

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๖๔

เด็กชายภูริทัต ครุฑแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๖๕

เด็กชายรัฐภูมิ หอมรืน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๖๖

เด็กชายกฤษณพงษ์ ขอนทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๖๗

เด็กหญิงกัลยกร ศิวิวงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๖๘

เด็กชายจารุพิชย์ ปานคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๖๙

เด็กหญิงจารุวรรณ นาเมืองรัก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๗๐

เด็กชายจิรวัฒน์ โพธิบัลลังค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๗๑

เด็กชายชนัดพล บ้านสระ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๗๒

เด็กหญิงชนาภา คุ้มวงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๗๓

เด็กชายชาคริต อนุสนธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๗๔

เด็กชายชาญชัย เขียวสำริต

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๗๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร จรพรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๗๖

เด็กชายณฐนนท์ เกตุมูล
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๗๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

โพเทพ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๗๘

เด็กชายณรงศักดิ

์

วงษ์กันทะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๗๙

เด็กหญิงดวงกมล หอมรืน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๘๐

เด็กชายถาวรศักดิ

์

บาระเมศ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๘๑

เด็กหญิงธนิษฐา พิมพ์สุวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๘๒

เด็กชายธิติวุฒิ มาน้อย
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๘๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ข่ายทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๘๔

เด็กหญิงนิสา คำภารถ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๘๕

เด็กหญิงนุศรา ขันนวน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๘๖

เด็กชายนเรศ ครุธแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๘๗

เด็กหญิงปภาวดี ชำนาญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๘๘ เด็กหญิงประภาพรรณ
ศรีบุบผา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๘๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ใจกัด
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๖๙๙๐

เด็กชายพงศธร พลาพล
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๙๑

เด็กชายพงศ์ระพี ขรพัตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๙๒

เด็กชายพีรวัส วารี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๙๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ โล่ห์สุวรรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๙๔

เด็กชายภานุมาศ ขอนทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๙๕

เด็กหญิงวรรณวนัช สิทธิพร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๙๖

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทวงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๙๗

เด็กชายวันชัย บัวเผียน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๙๘

เด็กชายวีระวุฒิ มณีประวัติ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๖๙๙๙

เด็กชายศราวุฒิ คำชู
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๐๐
เด็กหญิงศศิธร ยายอด

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๐๑
เด็กหญิงศัญชนี สีพุก

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๐๒
เด็กชายศุภกร สีสุขสาม

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๐๓
เด็กชายสมมาตร ช่อชัน

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๐๔
เด็กหญิงสาธิตา สุขผล

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๐๕
เด็กชายสิทธิกร ไกรยงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๐๖
เด็กหญิงสุพัตรา กุเบน

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๐๗
เด็กชายอดิเทพ คงสุข

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๐๘
เด็กชายอัครชัย วรรณา

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๐๙
เด็กชายอัษฎาวุฒิ ทรัพย์ปราชญ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๑๐
เด็กชายอำนาจ บำรุงวงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๑๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ อนุสนธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๑๒

เด็กชายเฉลิมวุฒิ ขุ่ยลานหญ้า
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๑๓

เด็กชายชนะชัย คลีพิมาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๑๔

เด็กชายธีรเจต เพชรเอียม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๑๕

เด็กชายบุญฤทธิ พรมเลียง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๑๖
เด็กหญิงพลอยเพชร พะโยม

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๑๗

เด็กหญิงภัทรา สินสิงห์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๑๘

เด็กหญิงเสาวนีย์ ถาวร
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๑๙

เด็กชายเอกวิทย์ วงษ์จีน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๒๐
เด็กหญิงโสภาพร สร้อยพลาย

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๒๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภักดีศร
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๒๒

เด็กหญิงบุญหลง อินทิยา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๒๓

เด็กชายศุภโชค แผ่ทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๒๔

เด็กชายเจษฎา พันธ์แสน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๑ / ๒๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๐๒๕

เด็กชายเจษฎา มะลิพรม
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๒๖

เด็กชายเมธัส ไพโรจน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๒๗

เด็กชายกมลภพ สิงห์เจริญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๒๘

เด็กชายณัฐดนัย ถาวร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๒๙

เด็กชายพีรพัฒน์ พงษ์เสือ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๓๐
เด็กชายจตุรพร คุณอาษา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๓๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทังพรม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๓๒

เด็กหญิงสุพัตรา ถาวร
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๓๓

เด็กหญิงไพลิน สำราญใจ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๓๔

เด็กชายณัทธนกฤต ข่ายทอง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๓๕

เด็กหญิงดารินทร์ หงษ์ร่อน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๓๖

เด็กหญิงนภัสกร นารอด
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๓๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ นารอด
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๓๘

เด็กชายประเสริฐ รุกขชาติ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๓๙

เด็กหญิงสุภาพร แก่นคำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๔๐
เด็กชายคัมภีร์ คุ้มภัย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๔๑

เด็กชายอัครพล เนือไม้

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๔๒

เด็กชายนพดล อุดมสุข
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๔๓

เด็กชายกนกศักดิ

์

ปนมณี
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๔๔

เด็กหญิงณิชกานต์ รักสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๔๕

เด็กชายธนภรณ์ หอมรืน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๔๖

เด็กหญิงธนัญชนก รุกขชาติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๔๗

เด็กหญิงธิติญาภา วัฒนะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๔๘

เด็กชายปฏิมากร อุดมสุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๔๙
เด็กหญิงพิลาสลักษณ์

หอมรืน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๕๐
เด็กชายภานุวัฒน์ หมืนอาสา

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๕๑

เด็กหญิงรัชนีกร ยอดโยม
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๕๒

เด็กหญิงวราภรณ์ โตเมฆ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๕๓

เด็กชายสรวิชญ์ เนือไม้

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๕๔

เด็กชายสิทธินนท์ นาคเมฆ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๕๕

เด็กหญิงสุทาวรรณ ทวนธง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๕๖

เด็กหญิงสุนิสา พงษ์เสือ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๕๗

เด็กหญิงสุพิญชา พงษ์เสือ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๕๘

เด็กหญิงกนกภรณ์ ไทยแท้
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๕๙

เด็กหญิงจารุมน ทศเจริญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๒ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๐๖๐
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สงคุ้ม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๖๑

เด็กหญิงณัฐชา สังคง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๖๒

เด็กหญิงนุสรินทร์ สงคุ้ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๖๓

เด็กชายพีรภัทร แผ่ทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๖๔

เด็กหญิงวิชิดา โคตรบุญเรือง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๖๕

เด็กชายทศพร มาน้อย
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนำตก วัดทุ่งนำตก  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๖๖

เด็กชายพัชรพล อาชาพล
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนำตก วัดทุ่งนำตก  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๖๗

เด็กหญิงวนัสนันท์ สุปนนะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนำตก วัดทุ่งนำตก  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๖๘

เด็กหญิงวันดี หนูแย้ม
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนำตก วัดทุ่งนำตก  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๖๙

เด็กหญิงศิภาพร วัฒนะ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนำตก วัดทุ่งนำตก  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๗๐
เด็กชายศิรสิทธิ

์

นาคำ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนำตก วัดทุ่งนำตก  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๗๑

เด็กหญิงศุภาวรรณ จันแดง
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งนำตก วัดทุ่งนำตก  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๗๒

เด็กชายกวีพจน์ โตพ่วง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนำตก วัดทุ่งนำตก  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๗๓

เด็กหญิงขวัญฤดี จันภูทัด
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนำตก วัดทุ่งนำตก  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๗๔

เด็กหญิงช่อผกา อินทพงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนำตก วัดทุ่งนำตก  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๗๕

เด็กหญิงธันยา บดีรัฐ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนำตก วัดทุ่งนำตก  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๗๖

เด็กหญิงลภัสรดา ขันเงิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนำตก วัดทุ่งนำตก  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๗๗

เด็กหญิงศศิกานต์ นาคำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนำตก วัดทุ่งนำตก  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๗๘

เด็กชายสราวุฒิ ศรีวรมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนำตก วัดทุ่งนำตก  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๗๙

เด็กชายขจรพงษ์ เสาวนิจ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๕๙/๗๐๘๐
เด็กชายชยณัฐ ขอนทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๕๙/๗๐๘๑

เด็กหญิงชุติกานต์ ศิริมาลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๕๙/๗๐๘๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อาชาพล
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๕๙/๗๐๘๓

เด็กหญิงภาวิณี เทียนคำ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๕๙/๗๐๘๔

เด็กชายสิทธิโชค บดีรัฐ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๕๙/๗๐๘๕

เด็กชายเชนวิศิษฐ์ เนือไม้

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๕๙/๗๐๘๖

เด็กชายฐิติพงศ์ รอดกสิกรรม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๕๙/๗๐๘๗

เด็กชายนวพล ธุระไชย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๕๙/๗๐๘๘

เด็กชายวงศ์วรรธน์ คุ้มวงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๕๙/๗๐๘๙

เด็กชายกรุง ประพันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๙๐
เด็กชายกฤษฎา ทองแจง

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๙๑

เด็กหญิงกัญญาณี บุญพรม
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๙๒

เด็กชายจิรายุทธ บาระเมศ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๙๓

เด็กหญิงชลธิชา พรมรักษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๙๔

เด็กหญิงชลธิชา เมืองนิล
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๐๙๕

เด็กชายณราศักดิ

์

ศรีทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๙๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีศิลป

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๙๗

เด็กชายนัทวุฒิ รัตนะวัน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๙๘

เด็กชายพลเอก ศิริพรม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๐๙๙

เด็กชายพิชิตชัย บุญจันทร์ศรี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๐๐
เด็กชายภัทรกิติ บดีรัฐ

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๐๑

เด็กชายมานะชัย เสนารักษ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๐๒

เด็กหญิงรัฐนิยา มีศรีสวัสดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๐๓

เด็กหญิงวรัญญา โล่สุวรรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๐๔

เด็กชายวรเดช อุบลเขียว
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๐๕

เด็กหญิงสุนันทา บดีรัฐ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๐๖

เด็กชายสุเมธ เคนคำ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๐๗

เด็กหญิงอนุธิดา สุรเดช
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๐๘

เด็กหญิงอริญญา ทองปาน
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๐๙

เด็กหญิงอริษา บุญยรัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๑๐

เด็กชายอัครภัทธิ

์

คุ้มวงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๑๑

เด็กชายเมียะ

๊

แก้วคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๑๒

เด็กชายโชคอนันต์ เข็มทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๑๓

เด็กหญิงชนิชา จิรัฐวรกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๑๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เกิดช่อ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๑๕

เด็กหญิงธัญยชนก วัชรพันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๑๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เทพมณี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๑๗

เด็กหญิงปยพร สมนึก
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๑๘

เด็กชายทศพร วรวัฒน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๑๙

เด็กหญิงกชกร อินทพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๒๐

เด็กหญิงกชพร ไผ่โสภา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ กล้าหาญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ บดีรัฐ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พยัคฆโค
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ มะยมหิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ยิมเจริญ

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๒๖

เด็กชายกฤษฎา ปทุมศรีสุวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๒๗
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ วายุบุตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๒๘

เด็กหญิงกานต์ธีรา ลุณาวรรณ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๒๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ สอนเม่น
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๑๓๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รินคู่
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๓๑

เด็กหญิงขวัญจิรา สุชัยยะ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๓๒

เด็กชายคมสัน วัฒนะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๓๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ พลอาชา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๓๔

เด็กชายจิระชัย บดีรัฐ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๓๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อินทพงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๓๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปนทรายมูล
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๓๗

เด็กหญิงชริดา บัวบาน
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๓๘

เด็กชายชลธาร สดชืน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๓๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กัลปพฤกษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๔๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บางพาน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๔๑

เด็กหญิงฐิตารีย์ มันอำ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๔๒

เด็กหญิงฐิติมา ทองรักษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๔๓

เด็กหญิงฐิติวรดา หอมรืน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๔๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มีมาก
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๔๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ชูศิลป
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๔๖

เด็กชายณัฐพล ขอนทอง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๔๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ บุญกันท์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ราชทรัพย์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๔๙

เด็กหญิงทิพย์จุฑา เดชะผล
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๕๐

เด็กหญิงทิพวรรณ น้อยนารถ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๕๑

เด็กหญิงทิพานัน พิลึก
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๕๒

เด็กชายธนภัทร์ กลินจันทร์

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๕๓

เด็กชายธนวัฒน์ เกตุมี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๕๔

เด็กชายธนะพัฒน์ คุณมัน

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๕๕

เด็กชายธวัชชัย มาน้อย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๕๖

เด็กชายธัชรินทร์ มะยมหิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๕๗

เด็กหญิงธันยพัต พงศ์ไกรเลิศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๕๘

เด็กหญิงธิดา หอมมาลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๕๙

เด็กชายธีรพัฒน์ สีทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๖๐

เด็กหญิงนพรดา บุญวิเศษ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๖๑

เด็กหญิงนรีรัตน์ อุดมสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๖๒

เด็กชายนัทธพงศ์ ปรางทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๖๓

เด็กชายนัทธพงษ์ สุริยมาตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๖๔

เด็กชายนันทชัย บุญสุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๑๖๕

เด็กหญิงนันทิพร เพ็งน้อย
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๖๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ จันเนตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๖๗

เด็กหญิงนิชา ไม้แดง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๖๘

เด็กหญิงนิตยา ขอนทอง
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๖๙

เด็กชายนิรัติศัย มาน้อย
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๗๐

เด็กหญิงบุษยา ขลังวิเชียร
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๗๑

เด็กชายปณิธาน คุ้มเณร
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๗๒

เด็กหญิงประภัสสร สาคร
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๗๓

เด็กหญิงปริชญา ทองศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๗๔

เด็กชายปวีร์ เพชรรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๗๕

เด็กหญิงปทมพร สงคุ้ม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๗๖

เด็กหญิงปาริชาติ หอมรืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๗๗

เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ สิทธิพร
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๗๘

เด็กชายพฤทธิพร นันทะวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๗๙

เด็กชายพัชรพงษ์ ทวนธง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๘๐

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เรืองวงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๘๑

เด็กชายพิสิษฐ์ น่วมไทย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ มณีนก
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๘๓

เด็กชายพีระสิทธิ

์

มาน้อย
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๘๔

เด็กหญิงภัควดี ไพโรจน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๘๕

เด็กหญิงภัทรธิดา เดชะผล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๘๖

เด็กชายภาณุพงศ์ ขรพัฒน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๘๗

เด็กชายภานุพงศ์ การะเวก

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๘๘

เด็กชายภานุวัฒน์ เดชะผล
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๘๙

เด็กชายภาสกรณ์ ศรีแสงทรัพย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๙๐

เด็กชายมนตรี จันทร์อยู่
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๙๑

เด็กหญิงมินตรา อินทพงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๙๒

เด็กหญิงรสสุคนธ์ เทียนชัย
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๙๓

เด็กหญิงรัตติกาล แซ่ลิม

้

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๙๔

เด็กหญิงรัตนากร เกตุณรงค์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๙๕

เด็กชายวงศกร อินกรัด
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๙๖

เด็กชายวรกันต์ บดีรัฐ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๙๗

เด็กหญิงวรรณณิภา ช่องบัว
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๙๘

เด็กหญิงวรัญยา เมืองมูลชัย
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๑๙๙

เด็กชายวรากร เพชรอ้อน
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๖ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๒๐๐
เด็กหญิงวาสนา สันติสุขศักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๐๑

เด็กชายวิทยา วงษ์จีน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๐๒

เด็กหญิงวิภาดา เทียงธรรม

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๐๓

เด็กชายศราวุฒิ จันทะเกษ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๐๔

เด็กชายศักดา รอดกสิกรรม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๐๕

เด็กชายศิริชัย รอดกสิกรรม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๐๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ โพธิบัลลังค์

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๐๗

เด็กหญิงศิริวรรณ อนุสกรสันต์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๐๘

เด็กชายศุภกร คำเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๐๙

เด็กชายศุภกร มีสัตย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๑๐

เด็กชายศุภวิชญ์ เพชรอ้อน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๑๑

เด็กชายสพลดนัย คำอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๑๒

เด็กชายสิทธิเดช หอมรืน

่

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๑๓

เด็กชายสิรภัทร วังโพธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๑๔

เด็กหญิงสุกฤตา อุดมแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๑๕

เด็กหญิงสุจิพรรณ ชูศิลป
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๑๖

เด็กหญิงสุนันทา คำโสดา
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๑๗

เด็กหญิงสุพิชชา โพธิกุดสัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๑๘

เด็กหญิงสุภาวรรณ มาน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๑๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ คชพล
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๒๐

เด็กหญิงสโรชา รอดกสิกรรม
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๒๑

เด็กชายอนุวัฒน์ รุ่งเรือง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๒๒

เด็กชายอนุสรณ์ พะโยม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กัลพฤกษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๒๔

เด็กหญิงอรพรรณ หญ้าลาภ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๒๕

เด็กหญิงอักษราภัค คำบรรลือ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๒๖

เด็กชายอาคม ไกรยงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๒๗

เด็กหญิงอุษามณี เสือด้วง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๒๘

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

เหลียมบาง

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๒๙

เด็กหญิงเจนสุดา รักสิงห์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๓๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีคำมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๓๑

เด็กชายเรวัตร ชูศิลป
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๓๒

เด็กหญิงโยษิตา มาน้อย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๓๓

เด็กชายไชยวัฒน์ เขียวแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๓๔

เด็กชายไชยวัฒน์ โยชะนะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๒๓๕

เด็กหญิงชลธิชา หงษ์ยนต์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๓๖

เด็กหญิงฐิติมา ต้นโพธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๓๗

เด็กหญิงณัฏฐชา อ่อนรอด

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มาน้อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๓๙

เด็กชายธีรพงศ์ ทะรินรัมย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๔๐
เด็กชายนันท์ณภัทร ดิสกุล

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๔๑

เด็กชายพีราวิชญ์ หนองหลวง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๔๒

เด็กชายภาณุพงศ์ นุ่มเกลียง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๔๓

เด็กหญิงภาวิณี พะโยม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ ภู่จีน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๔๕

เด็กชายวรเมธ จินาวัง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๔๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ ไพโรจน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๔๗

เด็กชายสุรีย์ญา เพลงเสนาะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๔๘

เด็กชายสุวพรรณ แท่งทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๔๙

เด็กชายอนิรุทธ์ ศิวิวงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๕๐

เด็กชายเจนณรงค์ อินทพงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๕๑

เด็กชายเจริญชัย มากกุญชร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๕๒

เด็กชายกมลพชร อินเมฆ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๕๓

เด็กชายณัฐิวุฒิ ศรีบัวบาน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๕๔

เด็กชายธนศิลป โตหลัง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๕๕

เด็กชายธรรมธัช คำบรรลือ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๕๖

เด็กชายธีรวัฒน์ เดชะผล
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๕๗

เด็กหญิงนรินทร์พร ทองรินทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๕๘

เด็กหญิงนวรัตน์ วงษ์เขียด
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๕๙

เด็กหญิงปาลิตา เดชะผล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๖๐

เด็กหญิงพรรณิภา อนุสนธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๖๑

เด็กหญิงพรรรณา พวงทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๖๒

เด็กชายมนตรี สงคุ้ม
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๖๓

เด็กหญิงศลิษา ใจยา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๖๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ นพดล
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๖๕

เด็กชายสรศักดิ

์

กลินจันทร์

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๖๖

เด็กหญิงสาวิตรี หงษ์ร่อน
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๖๗

เด็กหญิงสุวรรณณี ชุ่มบุญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๖๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ อนุสกรสันต์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๖๙

เด็กชายชยณัฐ เชือสุวรรณ

้

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๒๗๐

เด็กชายธีระพงษ์ คุดนาค
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๗๑

เด็กชายบุญรอด ขุนปตถา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๗๒

เด็กชายรัชชานนท์ ธูปเงิน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๗๓

เด็กชายวรรณชัย ขำขจร
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๗๔

เด็กชายสมชาย จันทา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๗๕

เด็กชายสมพร โมกมัน
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๗๖

เด็กหญิงอารียา ฟูยี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๗๗

เด็กชายเกียรติกุล เพชรทูล
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ไพโรจน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๗๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บดีรัฐ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๘๐

เด็กชายจักราวุธ โมกมัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๘๑

เด็กหญิงชนัญชิดา จ่านาค
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองคำขาว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๘๓

เด็กหญิงนุชจนาถ ผ่องลุนหิต
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๘๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทังสุวรรณ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๘๕

เด็กหญิงภัทรวดี พลอาจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๘๖

เด็กชายยศพล ครุทนาค
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๘๗

เด็กชายอนุวัฒน์ พลอาจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๘๘

เด็กชายอภิรักษ์ จันทร์ทา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๘๙

เด็กชายอภิวัฒน์

พิมพ์สุวรรณประทีป ๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๙๐

เด็กหญิงเกตุสณี เข็มเงิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๙๑

เด็กชายเอกรัตน์ เล็กกลิน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๙๒

เด็กหญิงแพรวรุ่ง โคตรสีทา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๙๓

เด็กหญิงชนม์นิภา แก้วทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๙๔

เด็กชายธราเทพ โสภาค
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๙๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บัวบาน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๙๖

เด็กหญิงศศิกาณฑ์ โคตรสีทา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๙๗

เด็กหญิงศิริโสภา เกศสกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๙๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ พลอาชา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๒๙๙

เด็กชายเชิดศักดิ

์

แก้วละมุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๐๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ เต๊กไทย

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๐๑

เด็กชายเอกลักษณ์ เพชรทูล
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๐๒

เด็กชายไกรสร ประภัสสร
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๐๓

เด็กชายไชยวัฒน์ พลอาจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๐๔

เด็กหญิงอนุสรา มาตจัตุรัส
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๓๐๕

เด็กหญิงกนกพร คงคาดิษฐ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๐๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ทหารเสือ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๐๗

เด็กหญิงกนกวรรณ พลเยียม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๐๘

เด็กหญิงกนกวรรณ มีระหันนอก
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่ตัง

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๑๐

เด็กหญิงกฤตยา พลแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๑๑

เด็กชายกฤติพงศ์ ม่วงเอียม

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๑๒

เด็กหญิงกฤติมา เหง้าชาลี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๑๓

เด็กชายกฤษฎา ทวนธง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๑๔

เด็กชายกฤษณะ เนือไม้

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๑๕
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ เกตุพงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๑๖

เด็กชายกันติทัต นาชัยชาญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๑๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โมกมัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๑๘

เด็กหญิงกัลยาณี พลแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๑๙

เด็กหญิงการะเกตุ กิติวงศ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๒๐

เด็กหญิงกิตติญาภร ไพโรจน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๒๑

เด็กชายกิตติพันธุ์ สัมมานิตย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๒๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขอนทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๒๓

เด็กหญิงกิติมา บุญมาก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๒๔

เด็กชายก้องภพ บัวขาว
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๒๕

เด็กหญิงขจิตา โพเทพ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๒๖

เด็กชายคมสัน เมฆี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๒๗

เด็กชายจรรยวรรธ เขินแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๒๘

เด็กหญิงจริยา จำปามี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๒๙ เด็กหญิงจันทราลักษณ์
รอดกสิกรรม

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๓๐

เด็กหญิงจารุวรรณ คชพล
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๓๑

เด็กหญิงจิดาภา ไกรยงค์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๓๒

เด็กชายจิตตกร สำอางสะอาด
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๓๓

เด็กหญิงจิตรวรรณ จันทโท
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๓๔

เด็กหญิงจิตอนันทา สว่างแจ้ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๓๕

เด็กหญิงจิรนันท์ เชือวงค์

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๓๖

เด็กหญิงจิรนันท์ เนือไม้

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๓๗

เด็กหญิงจิรวรรณ ภู่ภีโญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๓๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ปรางพลอย
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๓๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ล้วนโค
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๓๔๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีคะเรศ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๔๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ขอนทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๔๒

เด็กหญิงจิราวรรณ เกษร
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๔๓

เด็กหญิงจิราวรรณ เมฆเขียว
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๔๔

เด็กหญิงจีรนุช เทียงธรรม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๔๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

ชูศักดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๔๖

เด็กหญิงจุฑาภัทร ตาทิพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ หมอกเมฆ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๔๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แปนจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๔๙

เด็กชายฉลองรัฐ ระเจริญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๕๐

เด็กหญิงชนม์นิภา คลังภักดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๕๑

เด็กหญิงชนม์นิภา พรมมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๕๒

เด็กหญิงชนิกานต์ บัวแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๕๓

เด็กหญิงชมพูนุช การะเวก
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๕๔

เด็กหญิงชลธิชา ใจบุญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๕๕

เด็กหญิงชลธี ถาวร
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๕๖

เด็กชายชัยชนะ ถมภิรมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๕๗

เด็กชายชัยมงคล ศรประสิทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๕๘

เด็กชายชัยวัฒน์ เรืองวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๕๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ กาญจนมณี
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๖๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ ภู่จีน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๖๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธนานันท์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๖๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ รอดเขียว
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๖๓

เด็กชายชุติพนธ์ เนือไม้

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๖๔

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ดีบุญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๖๕

เด็กหญิงฐิตินันท์ เพชรอ้อน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๖๖

เด็กชายฐิติพงศ์ ปานเขียว
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๖๗

เด็กชายฐิติพันธุ์ ภู่ระหงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๖๘

เด็กชายฐิติภัทร เรืองวงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๖๙

เด็กชายณภัทร โพธิบัลลังค์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๗๐

เด็กชายณรงค์กร เกตุแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๗๑

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ถมทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๗๒

เด็กหญิงณัฐชา คำเจียง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๗๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ปนเพชร
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๗๔

เด็กชายณัฐพงษ์ หงษ์ยนต์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๓๗๕

เด็กชายณัฐพงษ์ อภิพุทธิกุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๗๖

เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิบัลลังก์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๗๗

เด็กหญิงณัฐพร จันพุฒ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๗๘

เด็กหญิงณัฐพร จ๋องบุญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๗๙

เด็กชายณัฐพล กนกสิงห์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๘๐

เด็กชายณัฐภัทร กระต่ายทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๘๑

เด็กชายณัฐภัทร การะเวก
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๘๒

เด็กหญิงณัฐภัทร อันยงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๘๓

เด็กหญิงณัฐวัลย์ อินพหล
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คงแย้ม
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มณีเขียว
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดประสงค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์ขาว
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วปองปก
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๘๙

เด็กหญิงณิชนันท์ สุระเดช
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๙๐

เด็กหญิงณิชาภัทร ปาสี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๙๑

เด็กหญิงดวงกมล บดีรัฐ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๙๒

เด็กหญิงดารารัตน์ โคตรภูมี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๙๓

เด็กหญิงดาราวรรณ แผ่ทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๙๔

เด็กหญิงดารินญา โพธิเงิน

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๙๕

เด็กชายทรงฤทธิ

์

โปยขุนทด
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๙๖

เด็กชายทรัพย์เจริญ ไชยราช
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๙๗

เด็กชายทวีวิทย์ แก้วจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๙๘

เด็กชายทศวัฒน์ สุโพธิแก้ว

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๓๙๙

เด็กชายทักษ์ดนัย ขุนปตถา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๐๐
เด็กชายทัศไนย สะสาง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๐๑

เด็กหญิงทิพยรัตน์ มาน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๐๒

เด็กหญิงทิพย์พญา แสนชมภู
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๐๓

เด็กหญิงทิพวรรณ เนตรสว่าง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๐๔

เด็กชายธนกร เงินทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๐๕

เด็กชายธนกฤต เดชะผล
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๐๖

เด็กชายธนกิต กรรไกรทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๐๗

เด็กชายธนพล เมฆี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๐๘

เด็กชายธนพัฒน์ กลีบบัว
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๐๙

เด็กชายธนพัฒน์ มาน้อย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๒ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๔๑๐

เด็กชายธนภัทร พลไกร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๑๑

เด็กชายธนะพร สีโสภา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๑๒

เด็กหญิงธนาพร เจริญศิลป
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๑๓

เด็กชายธนาวุฒิ รุกขชาติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๑๔

เด็กชายธรรมรัตน์ เทียนคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๑๕

เด็กชายธวัชชัย มาน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๑๖

เด็กชายธวัชชัย สายเปลียน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๑๗

เด็กชายธวัชชัย เดชะผล
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๑๘

เด็กชายธวิช แหยมนิม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๑๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ มุกดา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๒๐

เด็กชายธันญบูรณ์ กลินจันทร์

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๒๑

เด็กชายธันภัทร สีพุก
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๒๒

เด็กชายธานินทร์ แก่นคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๒๓

เด็กหญิงธารารัตน์ เขินแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๒๔

เด็กชายธีรภพ เกษมี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๒๕

เด็กชายธีรภัทร ฟกทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๒๖

เด็กชายธีรวัฒน์ กัลปพฤกษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๒๗

เด็กชายธีรวัต โมลาลาย
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๒๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

ปุยฝาย
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๒๙

เด็กชายธีรโชติ ปกธงชัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๓๐

เด็กชายนครินทร์ หอมรืน

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๓๑

เด็กชายนที ภูครองผา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๓๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ บดีรัฐ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๓๓

เด็กหญิงนภัสสร กัลปพฤกษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๓๔

เด็กหญิงนภาพร อินยัง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๓๕

เด็กชายนรากร สดชืน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๓๖

เด็กหญิงนริศรา มาน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๓๗

เด็กหญิงนริสา ชูศิลป
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๓๘

เด็กชายนฤพนธ์ มาน้อย
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๓๙

เด็กชายนัฐพล ด่อนคร้าม
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๔๐
เด็กหญิงนันทยาภรณ์ หอมจันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๔๑

เด็กชายนันทวุฒ พลอาชา
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๔๒

เด็กหญิงนัยนา จันมาก
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๔๓

เด็กหญิงนาถยา ปนใจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๔๔

เด็กหญิงนิตยา ขำขจร
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๔๔๕

เด็กหญิงนิธิชา อ่อนรอด
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๔๖

เด็กหญิงนำค้าง อาชาพล
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๔๗

เด็กหญิงนำหวาน นิลรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๔๘

เด็กหญิงบัณฑิตา เกิดพงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๔๙

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

มาน้อย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๕๐

เด็กหญิงบุญยานุช จันภูทัด
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๕๑

เด็กชายบุญฤทธิ

์

โพธิบัลลังค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๕๒

เด็กหญิงปนัดดา สมบูรณ์ศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๕๓
เด็กหญิงประกายทิพย์

ตันทะตุ่น
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๕๔

เด็กหญิงประภัสสร คงสุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๕๕

เด็กหญิงประภัสสร บัวบาน
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๕๖

เด็กหญิงประไพรศรี เหมือนอินทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๕๗
เด็กชายปรัชญาวัฒน์ พันธ์เขตร์กิจ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๕๘

เด็กหญิงปรียนันท์ มาน้อย
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๕๙

เด็กชายปวริศร์ โฉมยงค์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๖๐

เด็กชายปญจวิทย์ สายแวว
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๖๑

เด็กชายปญญากร ขอนทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๖๒

เด็กชายปณณวัฒน์ อินทพงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๖๓

เด็กหญิงปาณิสรา วงษ์ทิพย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๖๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีคะเรศ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๖๕

เด็กหญิงปยนุช โมลาลาย
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๖๖

เด็กชายปยวัฒน์ ขอนทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๖๗

เด็กชายปยวัฒน์ มหึมา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๖๘

เด็กชายพงศ์ตะวัน รุกขชาติ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๖๙

เด็กชายพนมกร คีรีรมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๗๐

เด็กชายพนมกร โพธิบัลลังค์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๗๑

เด็กหญิงพนัดดา ภู่ชม
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๗๒

เด็กหญิงพรชิตา จันแดง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๗๓

เด็กหญิงพรทิพย์ เนือไม้

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๗๔

เด็กชายพรเทพ ดำทรัพย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๗๕

เด็กชายพลพล ฉันทิฆาต
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๗๖
เด็กหญิงพัชตราภรณ์ อินพหล

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๗๗

เด็กหญิงพัชราภา แจ้งสวน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๗๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทพงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๗๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ อุดมสุข
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๔๘๐

เด็กชายพายุ อุดมลาภ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๘๑

เด็กหญิงพิชญา ชูศิลป
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สังข์มะนะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๘๓

เด็กหญิงพิไลพร ขรพัฒน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๘๔

เด็กชายพีรภัทร สระแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๘๕

เด็กชายพีรภัทร อ่างรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๘๖

เด็กหญิงภัณฑิรา สุรเดช
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๘๗

เด็กชายภัทรพงศ์ บดีรัฐ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๘๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ อนุสนธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๘๙

เด็กหญิงภัทราวดี เมฆี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๙๐

เด็กชายภาคภูมิ คำเขียว
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๙๑

เด็กชายภาณุภัทร เนียมเปรม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๙๒

เด็กหญิงภาณุมาส อินทปาลิต
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๙๓

เด็กชายภานุพงษ์ คำเผือก
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๙๔

เด็กชายภานุพัฒน์ พลากร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๙๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ผันเขียว
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๙๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ศิริพล
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๙๗

เด็กชายภาราดร ภูผิวฟา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๙๘

เด็กหญิงภาวินี แก่นขาว
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๔๙๙

เด็กชายภูวนาจ เกตุพงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๐๐
เด็กชายภูสิทธิ

์

โพธิบัลลังค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๐๑

เด็กชายมงคล กาญจนมณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๐๒

เด็กชายมนพัทธ์ เทียงธรรม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๐๓

เด็กหญิงมนัญพร หนองหลวง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๐๔

เด็กหญิงมัณฑนา ขอนทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๐๕

เด็กหญิงมุธิตา ไชยรัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๐๖

เด็กหญิงยลรดี กลินจันทร์

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๐๗

เด็กชายยศสุนทร ทองแกมแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๐๘

นายระพีพัฒน์ นิลนำเงิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๐๙

เด็กหญิงรักชนก อติสัทธากุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๑๐

เด็กชายรัชกร อินทพงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๑๑

เด็กหญิงรัชฎาพร อินทพงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๑๒

เด็กหญิงรัชนก เจริญศิลป
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๑๓

เด็กหญิงรัชนีกร โมลาลาย
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๑๔

เด็กหญิงลลิตา จันแดง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๕๑๕

เด็กหญิงลลิตา มาน้อย
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๑๖

เด็กหญิงลลิษา แก้วชุย
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๑๗

เด็กหญิงลักษมี พลแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๑๘

เด็กชายวชิระวิชญ์ บดีรัฐ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๑๙

เด็กชายวชิราวุฒิ มาน้อย
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๒๐

เด็กหญิงวรพิชชา ไม้แดง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๒๑

เด็กหญิงวรรณวิภา พิลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๒๒

เด็กหญิงวรัญชลี แก่นคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๒๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ดียิง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๒๔

เด็กชายวราเทพ คงจุ้ย
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๒๕

เด็กหญิงวรินดา ดียิง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๒๖

เด็กหญิงวรินทร หมีไพรพฤกษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๒๗

เด็กหญิงวริษฐา เกษี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๒๘

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ บดีรัฐ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๒๙

เด็กชายวศิน พลทิพย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๓๐

เด็กหญิงวิจิตรา ยืนยง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๓๑

เด็กหญิงวิชญาดา โยชนะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๓๒

เด็กชายวิชัย ปนมณี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๓๓

เด็กหญิงวิภาดา บุปผากอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๓๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ ราชบุตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๓๕

เด็กหญิงวิมพ์วิภา ศรัทธานนท์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๓๖

เด็กหญิงวิยะดา แผ่ทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๓๗

เด็กชายวิรัตน์ หงษ์ร่อน
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๓๘

เด็กหญิงวิลาสินี ชูศิลป
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๓๙

เด็กชายวิวัฒน์ เอมทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๔๐

เด็กชายวีรพล เนือไม้

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๔๑

เด็กชายวีระสิทธิ

์

มีสำราญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๔๒

เด็กหญิงศรัณย์พร เพชรรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๔๓

เด็กหญิงศรัณย์พร แก้วคำใสย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๔๔

เด็กชายศรัณย์ภัทร มาน้อย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๔๕

เด็กชายศราวุฒิ บดีรัฐ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๔๖

เด็กชายศราวุธ ครุธแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๔๗

เด็กชายศราวุธ อุดคนดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๔๘

เด็กหญิงศศิธร จันทร์แดง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๔๙

เด็กหญิงศศิธร ผิวผ่อง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๖ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๕๕๐

เด็กหญิงศศิธร อุดมสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๕๑

เด็กหญิงศศิลักษณ์ โพธิบัลลังค์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๕๒

เด็กชายศักดา พงษ์เสือ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๕๓

เด็กชายศักดินา เดชะผล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๕๔

เด็กหญิงศันสนีย์ คำบรรลือ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๕๕

เด็กหญิงศิริขวัญ พูดดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๕๖

เด็กชายศิริชัย เหมือนทิม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๕๗

เด็กชายศิริพงษ์ รอดเขียว
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๕๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ถมทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๕๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บดีรัฐ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๖๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เรืองปุย
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๖๑

เด็กชายศุภชัย ภู่จีน
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๖๒

เด็กชายศุภวัฒน์ เชือรอด

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๖๓

เด็กหญิงศุภานัน เกษี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๖๔

เด็กชายสกลวรรธน์ ชัยมงคล
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๖๕

เด็กชายสดุดี ศรีคะเรศ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๖๖

เด็กหญิงสบาย แสงสุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๖๗

เด็กหญิงสมใจ บดีรัฐ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๖๘

เด็กชายสวิตต์ โพธิบัลลังค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๖๙

เด็กชายสหรัฐ ขอนทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๗๐

เด็กชายสาธิตย์ พวงทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๗๑

เด็กหญิงสายธาร พลแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๗๒

เด็กหญิงสิริกัลยา แดงพัด
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๗๓

เด็กหญิงสิรินันท์ บดีรัฐ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๗๔

เด็กหญิงสิริภาภรณ์ สังวร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๗๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ เกตุพงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๗๖

เด็กหญิงสุธาสินี พลไกร
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๗๗

เด็กหญิงสุธิดา โพธิบัลลังค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๗๘

เด็กหญิงสุธิมา รอดกสิกรรม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๗๙

เด็กหญิงสุพิชชา พลาพล
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๘๐

เด็กหญิงสุภัทรตา โชตินอก
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๘๑

เด็กหญิงสุภัทรา อินทพงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๘๒

เด็กหญิงสุภาวรรณ บดีรัฐ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๘๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ สังข์สุวรรณ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๘๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ หญ้าลาภ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๕๘๕

เด็กชายสุวรรณรักษ์ นุสนธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๘๖

เด็กหญิงสุวรรณา หอมรืน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๘๗

เด็กชายสุวันชัย มากเหลือ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๘๘

เด็กหญิงสุวิภารัตน์ เขม้น
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๘๙

เด็กชายอดิศร ขอนทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๙๐

เด็กชายอดิเทพ กัลพฤกษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๙๑

เด็กหญิงอติกานต์ ศรีสันต์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๙๒

เด็กหญิงอทิติยา เนือไม้

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๙๓

เด็กชายอนุชัย บดีรัฐ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๙๔

เด็กชายอนุชา ดีบุญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๙๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ประเสริฐ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๙๖

เด็กหญิงอภิชยา ศรีเกาะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๙๗

เด็กชายอภินันท์ สาอุด
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๙๘

เด็กชายอภิวัฒณ์ ภิญโญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๕๙๙

เด็กชายอภิวัฒน์ มีศรีสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๐๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มะหึมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๐๑

เด็กชายอภิเดช โยชนะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๐๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ สินประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๐๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ แมลงภู่
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๐๔

เด็กชายอมรรัตน์ โพธิบัลลังค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๐๕

เด็กชายอมรเทพ ชูแผ้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๐๖

เด็กชายอมรเทพ แก้วประดับ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๐๗

เด็กหญิงอรวรรณ เกษี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๐๘

เด็กชายอัครพล บัวบาน
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๐๙

เด็กหญิงอัญชลี มาน้อย
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๑๐

เด็กหญิงอัยยาวีร์ หงษ์ยนต์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๑๑

เด็กหญิงอาทิตยา หลักหลวง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๑๒

เด็กชายอานนท์ วงษ์สุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๑๓

เด็กหญิงอารดา บดีรัฐ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๑๔

เด็กหญิงอาริสา สงคุ้ม
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๑๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ อาชาพล
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๑๖

เด็กชายเกริกชัย ชาญสมา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๑๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

บดีรัฐ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๑๘

เด็กหญิงเกวลิน รุกขชาติ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๑๙

เด็กหญิงเข็มทอง แปนจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๖๒๐

เด็กชายเจษฎา มาน้อย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๒๑

เด็กชายเจษฎา วายุบุตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๒๒

เด็กชายเจษฎากร ถาวร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๒๓

เด็กชายเฉลิมชัย ขรพัต
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๒๔

เด็กชายเดชานนท์ เดชพงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๒๕

เด็กชายเดชาพล คงอยู่เย็น

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๒๖ เด็กหญิงเบญญาวรรณ
ดำทรัพย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๒๗

เด็กหญิงเปรมวดี พึงอินทร์

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๒๘

เด็กหญิงเพชรงาม ไพโรจน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๒๙

เด็กหญิงเพ็ชชรี รอดกสิกรรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๓๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา วิจิตรภาพ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๓๑

เด็กหญิงเมษา พิมลี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๓๒

เด็กชายเรืองศักดิ

์

พลศร
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๓๓

เด็กชายเอกรัตน์ เพชรรัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๓๔

เด็กชายโภควินท์ ม้วนทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๓๕

เด็กชายไพบูลย์ กลมคีรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๓๖

นายจอมพล ศิริพรม
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๓๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ เล่าเขตกิจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา เพชรสีโสด
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๓๙

เด็กชายณัฐพล โคตรพรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๔๐

เด็กหญิงดรุณี ปแว่น
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๔๑

เด็กชายธนพล ศรีสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๔๒

เด็กชายธีระยุทธ วงษ์ยะลา
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๔๓

เด็กหญิงนคร เพ็ชรรักษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๔๔

นายนิวรัตน์ มาสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๔๕

เด็กชายบัณทัต สิงห์ซอม
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๔๖

เด็กหญิงปฐมพร โมลาลาย
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๔๗

เด็กชายวงศพัทธ์ แก่นคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๔๘

เด็กหญิงวรรณนิสา พลอาจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๔๙

เด็กชายศุภากร โพธิบัลลังค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๕๐

เด็กหญิงสุวนันท์ แตงทรัพย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๕๑

เด็กชายอภิวัฒน์ สุกปลัง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๕๒

เด็กชายเจษฎา บาบุญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๕๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ภู่จีน
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๕๔

เด็กชายชาญเกียรติ ชำนาญรบ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๖๕๕

เด็กชายพิชัย ขอนทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๕๖

เด็กชายวรวุฒน์ สืบสุนทร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๕๗

เด็กหญิงวิมลสิริ สดชืน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๕๘

เด็กหญิงศิริพร สวัสดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๕๙

เด็กหญิงอำนวยพร เรียงดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๖๐

เด็กหญิงกชพร มุกดา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๖๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุภาพรหม

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๖๒

เด็กหญิงกวินทิพย์ ภู่จีน
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๖๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ มะปราง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๖๔

เด็กหญิงกัลยา ครุธแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๖๕

เด็กหญิงจตุรพร สาวเพ็ชรดี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๖๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ถาวร
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๖๗

เด็กหญิงจิรัชญา ปตถาทาสูง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๖๘

เด็กหญิงชนัญชิดา เภดาร
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๖๙

เด็กหญิงชลทิชา โมราลาย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๗๐

เด็กหญิงชวิศา สินธุวานนท์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๗๑

เด็กชายญาณพัฒน์ มีสุข
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๗๒

เด็กชายณภัทร หอมรืน

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๗๓

เด็กหญิงณัชชา ชูศิลป
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๗๔

เด็กหญิงณัฐิชา พลอาชา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๗๕

เด็กชายณัฐโชติพงษ์ เรืองสังข์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๗๖

เด็กหญิงณิชนันทน์ วัชรนันทวิศาล
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๗๗

เด็กหญิงณิชารัตน์ อู่ทอง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๗๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

ลือก้อง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยน้อย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๘๐

เด็กชายธนากร เกตุพงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๘๑

เด็กชายธนิสร
สักกายะกรมงคล

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๘๒

เด็กหญิงธัญชนก บัวเผียน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๘๓

เด็กชายธีรภัทร จันนาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๘๔

เด็กหญิงธีร์จุฑา คงไทย
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๘๕

เด็กชายนพเก้า อินทพงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๘๖

เด็กชายนฤพล อินทพงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๘๗

เด็กชายบูรพา รอดเขียว
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๘๘

เด็กชายพงศ์ปณต แสนตากร
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๘๙

เด็กชายพรภวิษย์ ชูแผ้ว
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๖๙๐

เด็กชายพัทธนันท์ บดีรัฐ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๙๑

เด็กหญิงพิมลดา พรมเกตุ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๙๒

เด็กชายพิเชฐ พลไกร
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๙๓

เด็กหญิงพุฒิธาดา อุตมกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๙๔

เด็กหญิงฟาลิดา สุริวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๙๕

เด็กหญิงภัทรวรรณ ทาลุมพุก
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๙๖

เด็กชายภาณุภูมิ อนุสนธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๙๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ผอมสูง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๙๘

เด็กหญิงมติมนต์ อินยัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๖๙๙

เด็กหญิงรุจิวรรณ เฮงตระกูลเวนิช
๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๐๐
เด็กชายวรพงษ์ พลขันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๐๑

เด็กหญิงวรรณฤดี ศรีผ่องใส
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๐๒

เด็กหญิงวารุณี ภู่จีน
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๐๓

เด็กหญิงวาสนา กินเจริญ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๐๔

เด็กชายวินัย ทวนธง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๐๕

เด็กหญิงวิลาสิณี ขวัญกล้า

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๐๖

เด็กหญิงวีรณัฐา ตุ่นแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๐๗

เด็กชายวีรภัทร ดอนแดงปน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๐๘

เด็กชายศตายุ ไม้แดง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๐๙

เด็กชายศักวรากุล อินทพงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๑๐

เด็กชายศิวกร ถาวร
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๑๑

เด็กหญิงศุทธินี ถาวร
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๑๒

เด็กชายสิรดนย์ สระแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๑๓

เด็กหญิงสุจิตรา มณีพราย
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๑๔

เด็กหญิงสุชาวดี ชัยมงคล
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๑๕

เด็กชายสุทิวัส นิราชภัย
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๑๖

เด็กหญิงสุภัสสร ยิงรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๑๗

เด็กหญิงสุภาวดี ขอนทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๑๘

เด็กชายอนุพงศ์ พลศร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๑๙

เด็กชายอมรชัย เสาวนิจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๒๐

เด็กหญิงอัญญานี นิลนำเงิน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๒๑

เด็กชายอานุกูล ไพโรจน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๒๒

เด็กหญิงอารยา ทาปน
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๒๓

เด็กหญิงอารยา
สักกายะกรมงคล ๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๒๔

เด็กชายอุดมโชค บุตรหล่อ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๗๒๕

เด็กหญิงเกศสุดา บดีรัฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๒๖

เด็กหญิงเกษสุนี เสาวนิจ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๒๗

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

รักษ์สิงห์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๒๘

เด็กหญิงเจติยา กาศสีมูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๒๙

เด็กชายเดโช สมอนาค
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๓๐

เด็กหญิงเบญญาภา อุ่นเมือง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๓๑

เด็กหญิงเปรมฤดี บุญบุตร
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๓๒

เด็กชายโยธิน รักษ์สิงห์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๓๓

เด็กหญิงโยษิตา เนตรชาย
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๓๔

เด็กชายไชยฤทธิ

์

เมฆี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๓๕

เด็กชายกิตติธัช หมอนคุด
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๓๖

เด็กชายณัฐกุล เสือด้วง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๓๗

เด็กชายธีรโชติ มีสุข
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๓๘

เด็กชายนิพนธ์ คีรีรมย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๓๙

เด็กชายปวิธชาต ขรพัตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๔๐

เด็กชายวัฒนา เดชะผล
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๔๑

เด็กชายกรวิชญ์ ไกรวงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๔๒

เด็กหญิงปยนันท์ พลอาชา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๔๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ไพโรจน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๔๔

เด็กชายภูวดล มาน้อย
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๔๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คงจุ้ย
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๔๖

เด็กชายเมธัส กัลพฤกษ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๔๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กสินัง

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๔๘

เด็กชายยุทธนา รักสิงห์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๔๙

เด็กชายกฤศดา วิเศษศักดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๕๐

เด็กชายกฤษฎา นุชแม้น
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๕๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีโตนด
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๕๒

เด็กชายจิรพัฒน์ ขันทะเสน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๕๓

เด็กหญิงชาริสา ชังทอง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๕๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ หงษ์ทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๕๕

เด็กชายภัทรพล ดุลย์มา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๕๖

เด็กชายวุฒินันท์ ด้วงรักษา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๕๗

เด็กหญิงสิริวิมล สุ่มทรัพย์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา คำเย็น
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๕๙

เด็กชายสนธยา วิมลพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๒ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๗๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ชวัญยืน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๖๑

เด็กชายนครินทร์ แตงทรัพย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๖๒

นางจีรัตน์ พิทยรังสรรค์
๑๐/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๖๓

นางสาววีรญา ดิษฐจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๖๔

นางศิรินันท์ เมฆจันทึก
๒๒/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๖๕

นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ต้น
๑๐/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๖๖

นายองอาจ วรสาร
๓/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๖๗

เด็กหญิงกชกร ลาล่วง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๖๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บำรุงแคว้น
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๖๙

เด็กชายคุณากร มังสมบัติ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๗๐

เด็กชายชัยวัฒน์ จีรัสการ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๗๑

เด็กชายญาทิป อินทสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๗๒

เด็กหญิงดวงมณี ปลังดี

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๗๓

เด็กชายนัฐพร เกือกูล

้

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๗๔

เด็กหญิงนิภาพร เฟองน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๗๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ อารียวงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๗๖

เด็กชายวรากร บางใบ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๗๗

เด็กหญิงวิภาวินี สวยส่ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๗๘

เด็กหญิงศศิธร แสงอรุณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๗๙

เด็กหญิงสายพิน จันอ่อน
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๘๐

เด็กชายสุธินันท์ น้อยนารถ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๘๑

เด็กหญิงอัฐภิญญา นามมลตรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๘๒

เด็กหญิงเจนจิรา เมฆี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๘๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

โพธิไกร

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๘๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นุสนธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๘๕

เด็กชายจรัสศรี สังคง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๘๖

เด็กชายจิรายุธ เรือศรีจันทร์

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๘๗

เด็กชายณัฐพล ศรีสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๘๘

เด็กชายวุฒิชัย ขำคม
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๘๙

เด็กชายสุวรรณ จำปาทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๙๐

เด็กหญิงภัทราวดี จันทะวรรณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๙๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ตุ่มนำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๙๒

เด็กชายกันต์ธร เผ่าพงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๙๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ อินทร์สุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๙๔

เด็กหญิงจิราวรรณ กางเดช
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๗๙๕

เด็กหญิงชฎาพร ภู่จิว

๋

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๙๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร พิมโซ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๙๗

เด็กชายณัฐกานต์ นุ่มเกลียง

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๙๘

เด็กหญิงณัฐภรณ์ เพชรแหน
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๗๙๙

เด็กชายณัฐภูมิ บัวอุไร
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๐๐
เด็กหญิงณัฐสุดา คงสุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๐๑

เด็กหญิงณิชาภัทร ปนทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๐๒

เด็กหญิงดารา ลำไธสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๐๓

เด็กชายธรรมรัต แสงเงินชัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๐๔

เด็กหญิงธารารัตน์ โพธิผา

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๐๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ถมทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๐๖

เด็กชายนวมินทร์ จำรัจศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๐๗

เด็กหญิงนันทกา จันทร์เล็ก
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๐๘

เด็กหญิงนุชนาถ ชารักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๐๙

เด็กชายบารมี อู่คงคา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๑๐

เด็กหญิงปภาวี อิมคำ

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๑๑

เด็กชายประพนธ์ ชูคุ้ม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๑๒

เด็กชายปรียนันท์ ฤทธิอยู่

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๑๓

เด็กหญิงปวีณา ดำทรัพย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๑๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีแก่นซิว

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๑๕

เด็กชายพิมาย ชุณหชา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๑๖

เด็กชายภฤศ อยู่เกิด
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๑๗

เด็กหญิงมนฤดี ทัพแสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๑๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุวรรณคร
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๑๙

เด็กหญิงมันฑนา ไพโรจน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๒๐

เด็กหญิงมาลินี ร่างวิจิตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๒๑

เด็กชายวันชัย ศรีชัยภูมิ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๒๒

เด็กชายวุฒิพัฒน์ พลกล้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๒๓

เด็กหญิงศดานันท์ เชือชัยนาท

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๒๔

เด็กหญิงศศิวิมล หนองหลวง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๒๕

เด็กชายศุภวัฒน์ เกลียงกลิน

้ ่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๒๖

เด็กชายสราวุฒ พะโยม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๒๗

เด็กหญิงสิริวัฒนา ถมทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๒๘

เด็กชายอธิภัทร สุภาพร
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๒๙

เด็กหญิงอัจฉรา คำเบิก
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๘๓๐

เด็กชายอาณัฐ รัตนพลธีร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๓๑

เด็กหญิงแคทรียา อิมเทศ

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๓๒

เด็กหญิงจิดาภา รุ่งหนองกระดี

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๓๓

เด็กชายชัยมงคล ดำทรัพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๓๔

เด็กชายณัฐพล ทิพย์ขุนทด
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๓๕

เด็กชายณัฐวรรณ พาระแพน
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๓๖

เด็กหญิงณัฐศิกานต์ รู้สมัย
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๓๗

เด็กชายวรวุฒิ โพธิบัลลังค์
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๓๘

เด็กชายวัชระ สุขแปน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๓๙

เด็กหญิงศศิวิมล สนเจียม
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๔๐

เด็กชายอดิศร คำโสภา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๔๑

เด็กหญิงจันทิรา เนือไม้

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๔๒

เด็กหญิงจินตนา จันแดง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๔๓

เด็กหญิงผกามาศ โพธิบัลลังค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๔๔

เด็กหญิงมณทิตา แจ่มนิล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๔๕

เด็กหญิงสุพรรษา หลักด่าน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๔๖

เด็กหญิงอฏิมา ฤทธิอยู่

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๔๗

เด็กหญิงอัมพกา สุกจิตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๔๘

เด็กชายรพีภัทร ภู่จีน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๔๙

เด็กชายกฤษฎา แก้วศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กนกสิงห์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๕๑

เด็กชายขจรยศ ขอนทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๕๒

เด็กหญิงขนิษฐา รู้สมัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๕๓

เด็กหญิงจิราวรรณ เคียงข้าง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๕๔

เด็กชายฐาปกรณ์ น้อยคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๕๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร โยชะนะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๕๖

เด็กชายทวีชัย พุ่มใย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๕๗

เด็กหญิงนันทิยา ทวนธง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๕๘

เด็กหญิงนุชวรี เพชรรอด
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๕๙

เด็กหญิงปรียา อำนวย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๖๐

เด็กหญิงสิริลทิพย์ มะลิพรม
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๖๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ภู่จีน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๖๒

เด็กชายสุทัศ ชำนาญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๖๓

เด็กชายสุเมธี แก้วถึง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๖๔

เด็กชายอนุสรณ์ ทิพย์สุคนธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๘๖๕

เด็กหญิงอัญชลี ชูแผ้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๖๖

เด็กหญิงกฤษณา แซ่เตีย
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดวังเฉลียง  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ บางยิม

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดวังเฉลียง  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๖๘

เด็กชายชเนศ สระสม
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดวังเฉลียง  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๖๙

เด็กชายนิธิศ ชัยพล

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดวังเฉลียง  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๗๐
เด็กหญิงกนกพรรณ จันทร์ขวัญ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๗๑

เด็กหญิงจุลมณี ประจงตุ้ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๗๒

เด็กหญิงชญาดา อุดมสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๗๓

เด็กหญิงชนากานต์ ศรีบุญรอด
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๗๔

เด็กหญิงนภัสสร วงษ์อ่อง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๗๕

เด็กหญิงนราพัฒน์ นาเอก
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๗๖

เด็กชายประชา ทำทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๗๗

เด็กหญิงพลอย ภู่นวน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๗๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ไกรพรม
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๗๙

เด็กชายสุนทร ทรัพย์เมือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๘๐

เด็กหญิงอนัญญา พันอยู่
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๘๑

เด็กชายอนุรักษ์ อินนาค
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๘๒

เด็กชายอัศนัย ประจงจีบ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๘๓

เด็กชายกัณทรีย์ บุญสุด
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๘๔

เด็กชายจักรพันธ์ เหล่าเขตกิจ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๘๕

เด็กหญิงจันจิรา เมฆี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๘๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดาวเล็ก
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๘๗

เด็กหญิงฐิติมา ไชยสุระ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๘๘

เด็กชายณรงค์ชัย บรรเทา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๘๙

เด็กหญิงธัญชนก วาระสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๙๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญเงิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๙๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญเติม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๙๒

เด็กชายนนทวัตร แม้นมาลัย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๙๓

เด็กหญิงนรีกานต์ แผนสิงห์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๙๔

เด็กหญิงนันทวรรณ ขวัญยืน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๙๕

เด็กหญิงบุญธิตา เงินทุ่ง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๙๖

เด็กชายปราณี สานต๊ะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๙๗

เด็กหญิงปยฉัตร สาทิพย์จันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๙๘

เด็กหญิงพรรดา มังเรือง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๘๙๙

เด็กหญิงพลอยวรีย์ สมสุด
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๖ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๙๐๐
เด็กชายพิเชษฐ์ ม่วงทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๐๑

เด็กชายภูวเดช ปานศิลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๐๒

เด็กหญิงมิเกล่ะ ซาร์รอคโค
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๐๓

เด็กชายรัฐภูมิ ลอยเลิศ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๐๔

เด็กหญิงวันเพ็ญ ทาคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๐๕

เด็กหญิงวารุณี มานะงาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๐๖

เด็กหญิงวิชญาดา อิมเอิบ

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๐๗

เด็กชายศรัทธาเนต สิงห์โตทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๐๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ รอดกสิกรรม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๐๙

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ชูแผ้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๑๐

เด็กชายศุภกร พลาพล
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๑๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

ไพโรจน์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๑๒

เด็กหญิงสาริศา บุญสุด
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๑๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สีหะกุลัง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๑๔

เด็กหญิงอนัญญา จันทะโชติ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๑๕

เด็กหญิงอนุตตรีย์ แย้มโพธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๑๖

เด็กหญิงอวิกา ทองรักษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๑๗

เด็กชายอัครพล ร่วมญาติ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๑๘

เด็กหญิงเกวรินทร์ เภาพาน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๑๙

เด็กชายเมธา พิศวง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๒๐

เด็กหญิงเอธยา แสงเขียวดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๒๑

เด็กชายไชยกร นวมเฟอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๒๒

เด็กชายไพรวัลย์ แช่มช้อย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๒๓

เด็กชายกิติศักดิ

์

ปนอิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๒๔

เด็กชายฉลาด อุ่นแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๒๕

เด็กหญิงชมพูนุช อิมคำ

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๒๖

เด็กหญิงณัฏฐชยา โพธิระย้า

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อนุสนธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๒๘

เด็กชายทวีชัย จันทร์เยียม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๒๙

เด็กชายธนธัส มากมูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๓๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศิริอ่อน

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๓๑

เด็กชายพิทวัส แสงนาค
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๓๒

เด็กชายวัชรพงษ์ ร่วมญาติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๓๓

เด็กชายวันชัย ดอกไม้ทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๓๔

เด็กชายวันเฉลิม จันชืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๙๓๕

เด็กชายวีรภัทร สิงห์ลอ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๓๖

เด็กชายศรวิชัย เซ็กสูน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๓๗

เด็กชายศรัณยู สาทิพย์จันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๓๘

เด็กชายสมเกียรติ มะโนน้อม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๓๙

เด็กหญิงสุพิชชา แสนทวีสุข
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๔๐

เด็กหญิงหัทยา พรน้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๔๑

เด็กชายอนุกูล แย้มมาก

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๔๒

เด็กชายเทพพิทักษ์ โพธิไพจิตร

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๔๓

เด็กหญิงเนตรชนก เคลือภู่
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๔๔

เด็กหญิงจันทร์เพชร กลินชุ่ม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๔๕

เด็กชายณัฐพล มุกดา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๔๖

เด็กชายนฤเบศณ์ ดำทรัพย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๔๗

เด็กหญิงศุภิสรา อยู่ทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๔๘

เด็กชายวิวัฒน์ เกตุวงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๔๙

เด็กหญิงณัฐวดี พรมทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๕๐

เด็กหญิงอันดา หมันหนัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๕๑

เด็กหญิงใบเตย ดวงแสงเหล็ก

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๕๒

เด็กหญิงกชมน ทวนธง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๕๓

เด็กชายภัทรดนัย ราชทรัพย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๕๔

เด็กหญิงสุภาพร สดชืน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มีสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๕๖

เด็กหญิงภัสราภรณ์ บดีรัฐ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๕๗

เด็กชายภานุมาศ บดีรัฐ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๕๘

เด็กชายวัชระ ทวนธง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๕๙

เด็กชายศักดิชัย

์

เดชะผล
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๖๐

เด็กชายณัฏฐชัย ทองรักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ยามดีเลิศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๖๒

เด็กชายธันวา ถาวร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๖๓

เด็กหญิงมาริษา อ่องเลือม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๖๔

เด็กหญิงโยษิตา ถาวร
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๖๕

เด็กชายสรศักดิ

์

จันเรือง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๖๖

เด็กหญิงเพียงระวี อุดมสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๖๗

เด็กชายธนา อินเลิศ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๖๘

เด็กหญิงกานติมา โชติรักษา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมะค่า วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๖๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ ทรัพย์ภารีย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมะค่า วัดไร่ดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๗๙๗๐

เด็กชายมนตรี มุกดา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมะค่า วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๗๑

เด็กหญิงวาสนา มุกดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมะค่า วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๗๒

เด็กชายเอกสิทธิ

์

มุกดา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมะค่า วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๗๓

เด็กชายณรงค์รัตน์ กลินยา

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมะค่า วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา มุกดา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมะค่า วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๗๕

เด็กชายธนกฤต มีแรง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมะค่า วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๗๖

เด็กหญิงจิรนันท์ อินทพงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังมะค่า วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๗๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทุมมา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังมะค่า วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๗๘

เด็กหญิงณัฐธิดา พุ่มใย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังมะค่า วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๗๙

เด็กชายนิตติพงษ์ หมืนสาย

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังมะค่า วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๘๐

เด็กชายวรายุทธ ทองคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังมะค่า วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๘๑

เด็กชายวันชัย คำกมล
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมะค่า วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๘๒

เด็กหญิงสาวิตตรี สงสนัน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังมะค่า วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๘๓

เด็กหญิงภัทรวดี อึงชัยพงษ์

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๘๔

เด็กชายวริทธิ

์

หงษ์ยนต์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๘๕

เด็กชายอานนท์ อินสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๘๖
เด็กหญิงเพชราภรณ์ เรืองอ่อน

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๘๗

เด็กหญิงกนกพร ขอนทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ วงศ์สุรินทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๘๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อังกาบ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๙๐
เด็กหญิงดาราวรรณ มาน้อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๙๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญมีสง่า
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๙๒

เด็กชายนนทกร อินทพงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๙๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทพงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๙๔

เด็กหญิงวารุณี สังข์สุวรรณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๙๕

เด็กหญิงสายธาร หนองหลวง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๙๖

เด็กหญิงสุพรรษา มีสัตย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๙๗

เด็กชายอลงกรณ์ พะโยม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๙๘

เด็กหญิงเกษมณี แสนแกว
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๗๙๙๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ฟกเงิน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๐๐
เด็กหญิงกชกร กวนหล้า

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานอก วัดนานอก  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๐๑
เด็กหญิงจตุพร แสนพล

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานอก วัดนานอก  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ขอนทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานอก วัดนานอก  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๐๓
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เอียมพงษ์

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานอก วัดนานอก  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๐๔
เด็กหญิงนครินทร์ จีนเพชร

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานอก วัดนานอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๐๐๕
เด็กชายปรเมษฐ์ เสือด้วง

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานอก วัดนานอก  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๐๖
เด็กหญิงพิมผกา สมอนาค

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานอก วัดนานอก  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๐๗
เด็กชายพีระวัฒน์ ปนมณี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานอก วัดนานอก  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๐๘
เด็กหญิงสุนิศา สอิง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานอก วัดนานอก  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๐๙
เด็กหญิงอรณี ดิษสวน

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานอก วัดนานอก  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๑๐
เด็กชายอัษฎาวุธ เกิดทรัพย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานอก วัดนานอก  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๑๑

เด็กชายนัฐวุธ ส่องแสง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๑๒

เด็กชายวงศกร สีลาดเลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๑๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ แสงคำ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๑๔

เด็กหญิงสุกานดา ส่องแสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๑๕

เด็กหญิงกชกร คุ้มเณร
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๑๖

เด็กชายกนก โพงพาง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๑๗

เด็กชายกิตติภพ มาน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๑๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำชมภู
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๑๙

เด็กหญิงจริงใจ บุตรชน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๒๐
เด็กหญิงฐานิกา เคยทำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๒๑

เด็กหญิงณัฐชิตา หมอนคุด
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๒๒

เด็กหญิงดวงจิตร หมอนคุด
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๒๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ อ่อนเกตุพล
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๒๔

เด็กหญิงนันทิดา ไวยโภชน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๒๕

เด็กหญิงนิรัชพร ลักษณะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๒๖

เด็กชายพีรพัฒน์ คล้ายไชย
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๒๗

เด็กหญิงรัตนมน ปนมะณี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๒๘

เด็กชายสุทิวัส เสือปา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๒๙

เด็กหญิงอนันฑิญา เอียมสนิท

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๓๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลายมี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๓๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีหนองแสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๓๒

เด็กหญิงฐิติมน โคตสุวรรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๓๓

เด็กชายณัฐกรณ์ เจริญศิลป
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เจือจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๓๕

เด็กชายนันทวัฒน์ แสงโห้
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๓๖

เด็กชายปติภัทร รุ้งกระดี

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๓๗

เด็กชายรติกร รักพ่วง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๓๘

เด็กชายศราวุธ เรืองอ่อน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๓๙

เด็กชายอตินันท์ รุยไกรรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓๐ / ๒๕๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๐๔๐
เด็กชายอนุชิต ศิริกิจ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๔๑

เด็กหญิงอัยวรา ระถาพล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๔๒

เด็กชายอิสระ ประสิทธิแสง

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๔๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ หมอนคุด
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๔๔

เด็กหญิงเบ็ญจมาศ เกิดพงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๔๕

เด็กหญิงใบเฟร์น ลาภขุนทด
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๔๖

เด็กชายจรัญ เสนีพล
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๔๗

เด็กหญิงจีรนันท์ นารอด
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๔๘

เด็กหญิงชนัญชิดา เสือด้วง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๔๙

เด็กชายชัชพงค์ พรมบุญชู
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๕๐
เด็กหญิงชุติมา แสนพล

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๕๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ผ่องแผ้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๕๒

เด็กหญิงนฤมล สมอนาค
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๕๓

เด็กหญิงปาริสา พลายมี
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๕๔

เด็กชายพงศกร บัวหอม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๕๕

เด็กหญิงพรณภัทร หนองหลวง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๕๖

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร เสือด้วง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๕๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชูชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๕๘

เด็กชายภานุพงศ์ ศรีลังกูล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๕๙
เด็กหญิงรวินทร์นิภา สอิง

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๖๐
เด็กหญิงวรวรรณ ระถาพล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๖๑

เด็กหญิงศรีไพร แซ่หลิม

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๖๒

เด็กชายสิทธิพร ไตรภพ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๖๓

เด็กชายสุรชาติ สถาผล
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๖๔
เด็กหญิงแพรวพลอย ปดชา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๖๕

เด็กชายจิรวัตร โยชนะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๖๖

เด็กหญิงชุติมา จีนเพชร
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๖๗

เด็กชายนิธิพัฒน์ จีนเพชร
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๖๘

เด็กชายภูวนาท อัวหงวน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๖๙

เด็กชายศิวกร ทับทิม
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๗๐
เด็กชายหัสดี จีนเพชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๗๑

เด็กชายอดิเทพ ศรีชัย
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๗๒

เด็กหญิงอังสนา นารอด
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๗๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สิงหนาโคภาส
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๗๔

เด็กชายเตชิต เพชรวงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓๑ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๐๗๕

เด็กหญิงไอยริน นารอด
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๗๖

เด็กชายกิตติภณ ขำโยม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๗๗

เด็กชายชัยพร เกิดพงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๗๘

เด็กหญิงชาลิสา ภูมิประโคน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๗๙

เด็กหญิงณัฐชา เหว่าขจร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๘๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พลปราบ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๘๑

เด็กหญิงธิดาวรรณ เสือนิม

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๘๒

เด็กหญิงนภสร สายปาน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๘๓

เด็กหญิงบัณฑิตา กตะศิลา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๘๔

เด็กชายยุทธศาสตร์ โยชนะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๘๕

เด็กหญิงวันนิสา โยชนะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๘๖

เด็กหญิงวิรมณ ปนมณี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๘๗

เด็กชายสุพจน์ อ้นปาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๘๘

เด็กหญิงหรรษา แสงสว่าง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๘๙
เด็กหญิงอัมอพัฒชรา

้

โยชนะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๙๐
เด็กหญิงเบญญาภา คำชู

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๙๑

เด็กชายเพชรแท้ สินธุโคตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๙๒

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ส่องแสง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๙๓

เด็กชายพิชุตม์ จงเจนกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๙๔

เด็กชายอภิรักษ์ สลับสี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๙๕

เด็กหญิงกรนิภา สลับสี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๙๖

เด็กชายจิรเมธ ชาวพิมาย
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๙๗

เด็กหญิงชนิชา คุ้มเณร
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา มะโนรักษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๐๙๙

เด็กชายธนชัย ละเลิง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๐๐
เด็กชายนพดล โตกำแหง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๐๑

เด็กชายพงศพัชร สร้างนอก
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๐๒

เด็กชายพชรพล แจ่มหม้อ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๐๓

เด็กชายวีรวัฒน์ พงษ์เสือ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๐๔

เด็กชายศุภณัฐ เพ็ชรพูล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๐๕

เด็กหญิงสุธาสินี รัตนวรรณ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๐๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

สุดใจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๐๗

เด็กหญิงอภิญญา พลพรม
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๐๘

เด็กชายอานนท์ เหลียมสิงขร

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๐๙

เด็กหญิงสิริวิมล พูลเกษกิจ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓๒ / ๒๕๘

้
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กพ ๓๔๕๙/๘๑๑๐

เด็กหญิงพรวิมล มณีเขียว
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๑๑

เด็กหญิงวรัทยา เกิดพงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๑๒

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ สงฆะนาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองทราย วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๑๓

เด็กหญิงแสงทิพย์ ศิรินาค
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทราย วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๑๔

เด็กหญิงบัณฑิกา ไทยปยะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทราย วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๑๕

เด็กชายสีคราม ธรรมสอน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองทราย วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๑๖

เด็กหญิงเพชรนภา จีนเพชร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองทราย วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๑๗

เด็กชายกริชศนัย หมอนคุด
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๑๘

เด็กหญิงกาญจนา เกิดพงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๑๙

เด็กชายทัตเทพ มณีเขียว
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๒๐

เด็กชายธนธรณ์ จันทร์น้อม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๒๑

เด็กชายธนพล สุกสด
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๒๒

เด็กหญิงนำผึง

้

ม่วงมิตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๒๓

เด็กหญิงบุษกร ผิวผักแว่น

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๒๔
เด็กหญิงปราณปริญา สีดาคำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๒๕

เด็กหญิงรุ่งกมล แก้วแดง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๒๖

เด็กชายวีรภัทร กลินทุ่ง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๒๗

เด็กหญิงศศิธร สิทธิพร
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๒๘

เด็กหญิงศศิธร แพงมี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๒๙

เด็กหญิงศศิประภา หลับภา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๓๐

เด็กชายสรศักดิ

์

ทาเอือ

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๓๑

เด็กหญิงสุดา แหนนำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๓๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ถมยา
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๓๓

เด็กหญิงชลธิชา สดใส
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๓๔

เด็กชายรัฐชานนท์ จันทร์แย้มสงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๓๕

เด็กชายสวิชพ์ คำบรรลือ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทิมพิทักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๓๗

เด็กหญิงเทวิกา อินยัง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๓๘

เด็กชายกฤษติพงษ์ พันเมือง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๓๙

เด็กชายกวีวัธน์ แจ่มหม้อ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๔๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ปนมณี
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๔๑

เด็กชายณัฐพล อินยัง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๔๒

เด็กชายอดิลักษณ์ จูมาศ
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๔๓

เด็กหญิงอัฐภิญญา จูมาศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๔๔

นายณัฏฐกิตติ

์

เสือด้วง
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๑๔๕

นายทัศนัย โพธิบัลลังค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๔๖

เด็กชายพลพล สังข์ขาว
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๔๗

เด็กชายรุ่งอรุณ สุกเปล่ง
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๔๘

นายพงศกร รักพ่วง
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๔๙

นางสาวรุ่งฟา ประสิทธิเขตการ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๕๐

นางสาวสุจิตรา อินทิปปญญา
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๕๑

เด็กหญิงกิตติมา ปนมณี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๕๒

เด็กหญิงจันทราภา เครือมณี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๕๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ธรรมสร
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๕๔

เด็กหญิงชนันนัทธ์ สระเกตุ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๕๕

เด็กหญิงชลธิชา ฉายพล
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๕๖

เด็กชายฐากูร พงษ์จันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๕๗

เด็กหญิงฐิติมา ปนมณี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๕๘

เด็กหญิงภัทราวดี บุญมีรอด
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๕๙

เด็กชายภูริพัฒน์ สระเกตุ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๖๐

เด็กหญิงลดาภรณ์ สมอนาค
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๖๑

เด็กชายวิชยะ แจ่มหม้อ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๖๒

เด็กชายสายชล ไชยดำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๖๓

เด็กหญิงอาภัสรา เกิดพงษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๖๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

มณีเขียว
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ม่วงมัน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๖๖

เด็กชายธนากร เกิดพงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๖๗

เด็กชายธีรเมธ พลากร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๖๘

เด็กชายนพรัตน์ ศรีภูธร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๖๙

เด็กชายปรเมษฐ์ ระถาพล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๗๐

เด็กชายภพธรรม เอียมอำ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๗๑

เด็กหญิงวาสนา มันคง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๗๒

เด็กชายวินัย ดีมาก
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๗๓

เด็กหญิงสุกัญญา ปูทวด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูมิเมือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๗๕

เด็กชายเมฆา นิมแสง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๗๖

เด็กชายเมธาสิทธิ เจริญศิลป
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๗๗

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ปนมณี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๗๘

เด็กชายพีรพัฒน์ จูมาศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๗๙

เด็กชายสราวุฒิ เสือนิม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๑๘๐

เด็กหญิงกมลชนก อ้นโต
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๘๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ เขาค่าย
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๘๒

เด็กชายกระเษม บดีรัฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๘๓

เด็กชายกฤษดา สงเชือ

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๘๔

เด็กชายคธาวุธ กลำเชย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๘๕

เด็กชายจารุกิตติ

์

เขียวคล้าย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๘๖

เด็กชายณัฐนนท์ บุญแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ จันพุฒ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๘๘

เด็กหญิงธนัญญา วงษ์เอียม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๘๙

เด็กชายธนาวุฒิ ผิวขำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๙๐

เด็กชายธีรเดช บุญแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๙๑

เด็กหญิงนนทวรรณ ใจหม่อง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๙๒

เด็กชายนฤนาถ ทังทอง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๙๓

เด็กหญิงพัชรัตน์ชา จิวนุช

๋

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๙๔

เด็กชายพิศณุ ขวัญมา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๙๕

เด็กชายรัชชานนท์ พนิกร
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๙๖

เด็กหญิงวายามิน ถมยา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๙๗

เด็กหญิงศรัญญา พลากร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๙๘

เด็กหญิงสกาวเดือน อ่อนจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๑๙๙

เด็กชายสราวุฒิ ศรีแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๐๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นิรุตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๐๑

เด็กชายอครรินท์ ขวัญมา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๐๒

เด็กชายอนุพงศ์ พลากร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๐๓

เด็กชายอนุพงศ์ โหมฮะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๐๔
เด็กหญิงเบญจภรณ์ โคสอน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๐๕

เด็กชายเมธี วงษ์เขียด
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๐๖

เด็กชายไมตรี หมีดำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๐๗

เด็กหญิงกุสุมา สงเชือ

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๐๘

เด็กชายก้องภพ ไทยพาศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๐๙

เด็กชายคมชาญ สุกาวิระ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๑๐

เด็กหญิงจันจิรา คุ้มเณร
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๑๑

เด็กชายจีซัน สิงสุธรรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แจ่มหม้อ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๑๓

เด็กชายธีรพัฒน์ อ่องเลือม

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๑๔

เด็กชายนิคม กุลมิง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๒๑๕

เด็กชายบุญชนิต คูณกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๑๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ส่องแสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๑๗

เด็กชายรพีพัฒน์ บุญแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๑๘

เด็กหญิงวริตา ทังทอง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๑๙

เด็กชายวันชัย เกิดพงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๒๐
เด็กหญิงวารินทร์รัตน์

แจ่มหม้อ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๒๑

เด็กหญิงศิโรรัตน์ มีเพ็ชร
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๒๒

เด็กหญิงสิริพร กลีบบานเย็น

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๒๓

เด็กชายอภิวัฒน์ คุ้มเณร
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๒๔

เด็กหญิงอาทิตยา สุตนนท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๒๕

เด็กหญิงอุมาพร ปนมณี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๒๖

เด็กชายโกวิท อินถึก
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๒๗

เด็กชายณัฐพงศ์ พลพรม
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๒๘

เด็กชายพีรภัสน์ สว่างพงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๒๙

เด็กชายภราดร บดีรัฐ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๓๐

เด็กชายฤชานนท์ ไม้ทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๓๑

เด็กชายวิโรจน์ วัดภู่
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๓๒

เด็กชายศุภนันท์ มณีเขียว
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๓๓

เด็กชายสุธิพงษ์ วงษ์เขียด
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๓๔

เด็กชายอิทธิกร แจ่มหม้อ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๓๕

เด็กชายนฤพล กองแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๓๖

เด็กหญิงภาวินี ทังทอง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๓๗

เด็กชายมณฑล ส่องแสง
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๓๘

เด็กชายวรวุฒิ อุ่นประโคน
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๓๙

เด็กชายวัฒนา อ่องเลือม

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๔๐

เด็กชายสุธิราช บุญสติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๔๑

เด็กหญิงเพริศพริง

้

ศิรินาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๔๒

เด็กหญิงนันท์ชพร เอียมพงษ์

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมอโคน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๔๓

เด็กชายนพพล น้อยมี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๔๔

เด็กหญิงมนต์ชนก นุสติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๔๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มณีเขียว
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๔๖

เด็กหญิงสุพัตรา จันพุฒ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๔๗

เด็กหญิงอนงค์นาถ สว่างแจ้ง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๔๘

เด็กหญิงอรัญญนี ชดชเย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๔๙

เด็กชายนพพร หุ่นเทียง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓๖ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๒๕๐

เด็กชายนัทดนัย แซ่อุ้ย
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๕๑

เด็กหญิงอภิรัตน์ สมโภชน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๕๒

เด็กชายธนพล ดิษภา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๕๓

เด็กชายนนทวัต ปราณี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๕๔

เด็กหญิงณัฐพร น่วมสกุลณี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๕๕

เด็กหญิงสริดา รวบรัด
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๕๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ จันคง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๕๗

เด็กหญิงสุภนัย แหละปานแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๕๘

เด็กชายถิรวัฒน์ ซือสัตย์

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๕๙

เด็กชายปยวัฒน์ ชังแช่ม

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๖๐

เด็กชายกฤษณพงษ์ อ่อนขจร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๖๑

เด็กหญิงธัญชนก สุขประเสริฐ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๖๒

เด็กชายธวัชชัย พระวะเวช
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหมือนวิหาร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๖๔

เด็กหญิงโศภิษฐา สุดาจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๖๕

เด็กชายภูวดล พุ่มพวง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๖๖

เด็กหญิงนำฝน สระทองวี
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๖๗

เด็กชายพิชัย แซ่มัว
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๖๘

เด็กชายนาวิน กึนรัมย์

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๖๙

เด็กหญิงณัฏฐนิชา อ่อนละมูล
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๗๐

เด็กหญิงสุทธิภัค บำรุงเชือ

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๗๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พัชนี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๗๒

เด็กหญิงปุณยาพร วิไลรัตน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๗๓

เด็กหญิงอาริษา วินิจผล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๗๔

เด็กหญิงอัญญ์ธิศา ชูแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๗๕

เด็กหญิงเยาวภา ปญญา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๗๖

เด็กชายพิชิดพงษ์ ช้างลอย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๗๗

เด็กหญิงนรารัตน์ ดอกบัว
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๗๘

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ อินเมฆ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ เขียวแดง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๘๐

เด็กชายนันทพงษ์ บุญมาก
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๘๑

เด็กหญิงปริยาภัทร อินเลียง

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๘๒

เด็กชายสัทธา คงแรต
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๘๓

เด็กชายวรเมธ ตะบะศักดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๘๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ประสม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๒๘๕

เด็กชายธนาบดี เสียบศักดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๘๖

เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์อามาส
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๘๗

เด็กหญิงกิตติมาพร ทองรักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๘๘

เด็กหญิงภคพร เจนจบ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๘๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

ประภัทร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๙๐

เด็กชายศุภากร ประภัทร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๙๑

เด็กหญิงอุภากร อินทร์อำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๙๒

เด็กหญิงอาทิตยา รูปเขียน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ครุฑพาหะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๙๔

เด็กหญิงอนันตญา อ่อนละมูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๙๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ ชายต้น
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๙๖

เด็กชายณัฐภาส กลัดลัด
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๙๗

เด็กชายธนิสร เขม้นงาน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๙๘

เด็กชายภาณุพงษ์ นินทะการ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๒๙๙

เด็กชายวีรภัทร วงษ์อ่อง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๐๐
เด็กชายอภิวิชญ์ พยัฆน้อย

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๐๑

เด็กชายเดชสิทธิ

์

เจิมเฉียง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๐๒

เด็กชายกรรณิการ์ พุกพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๐๓

เด็กหญิงณัฐนรี เรืองตระกูล
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๐๔

เด็กหญิงปาณิศา จันแดง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๐๕

เด็กชายเพ็ญนภา เงินมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๐๖

เด็กชายอมรรัตน์ อยู่ทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๐๗

เด็กชายสุภัทรา พยัคฆ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๐๘

เด็กหญิงสุภัสสรา พุฒทิม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๐๙

เด็กชายชัยณรงค์ เรืองอยู่
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๑๐

เด็กชายเจษฎา เหมอ่อน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๑๑

เด็กชายธนทรัพย์ ชูแผ้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๑๒

เด็กชายตะวัน ฤทธิอยู่

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๑๓

เด็กหญิงกัญชรส รัตนเวฬุ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๑๔

เด็กชายรติพงษ์ เสาร์เทพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๑๕

เด็กชายศุภกร อินเลียง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๑๖

เด็กชายภาคภูมิ เกตุณรงค์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๑๗

เด็กชายคณิต ยุพาพิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๑๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สำลีปน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๑๙

เด็กชายฐิติศักดิ

์

รุ้งหนองกระดี

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดประดาเจ็ดรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๓๒๐

เด็กชายธนพนธ์ หนองหลวง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๒๑

เด็กชายนพัฒน์ อิมคำ

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๒๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ณรงค์แสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๒๓

เด็กชายจักรกฤษ ทิพย์สุคนธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๒๔

เด็กชายณัฐวงษ์ บัวทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๒๕

เด็กชายธนาพล สำลี
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๒๖

เด็กชายธีรเดช จันทร์จร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๒๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ปกสี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๒๘

เด็กชายภานุพงษ์ อินเลียง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๒๙

เด็กชายปรีชา แปลกมาก
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๓๐

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ปกสี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๓๑

เด็กชายอดิสร ชูเนตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๓๒

เด็กชายภัทธพล นาคะสุภา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๓๓

เด็กชายกฤตโยธาน แจ่มทุ่ง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๓๔

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

นุ่มเกลียง

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๓๕

เด็กชายโชคทวี กลินยา

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๓๖

เด็กชายธนากร รุกขชาติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๓๗

เด็กชายธีรัช ผึงนิล

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๓๘

เด็กหญิงปนัดดา ต่ายดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๓๙

เด็กหญิงเก็จมณี บางยิม

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๔๐
เด็กหญิงดาราพรรณ กลินทุ่ง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๔๑

เด็กหญิงธนวรรณน อินทะเสน
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๔๒

เด็กหญิงพนิดา หนองหลวง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๔๓
เด็กหญิงภัทจิราภรณ์ ถาวร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา อินลบ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๔๕

เด็กหญิงณัฐลินีย์ บุญเยาะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๔๖

เด็กหญิงเมฆขลา อัครวงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา สนนาค
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๔๘

เด็กหญิงชนิกา ท่างาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๔๙

เด็กชายกิตปกรณ์ นวลจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๕๐

เด็กชายไชยนันท์ ผิวสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๕๑

เด็กชายอพิชิต หมืนศรีชัย

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๕๒

เด็กชายขวัญชัย เกิดสูงเนิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๕๓

เด็กชายเด่นชัย จันทวิบูลย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๕๔

เด็กชายจักรกฤษ ขาวงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๓๕๕
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ประเทพา

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๕๖

เด็กหญิงจีรวรรณ ศรีประเสริฐ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๕๗

เด็กหญิงชลธิชา จันทวิบูลย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๕๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญวรรณา

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๕๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ แสงเอียม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๖๐

เด็กหญิงสุภาวดี เชือยา

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๖๑

เด็กหญิงภาวิณี บุญเจียม
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๖๒

เด็กหญิงนิชาภา ดำดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีมูล
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๖๔

เด็กหญิงพรทิพย์ พลเก่ง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๖๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พุ่มใย
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๖๖

เด็กชายกฤษณะ แก้วคล้าย
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๖๗

เด็กชายถิรนัย พุ่มทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๖๘

เด็กชายนพรัตน์ ชุมจุมจัง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๖๙

เด็กชายธวัช ราชบุญมี
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๗๐

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พุ่มแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๗๑

เด็กชายธวัชชัย มากเอียม

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๗๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เสนานิคม
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๗๓

เด็กหญิงกำไลเพชร พรมพันใจ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๗๔

เด็กหญิงบัวมาศ จิตสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๗๕

เด็กหญิงพัตทราพร อยู่รักษา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๗๖

เด็กหญิงสุภัทรศร ศรีคะเรศ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๗๗

เด็กหญิงอริษา บางยิม

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๗๘

เด็กหญิงอุบลวรรณ บุญคำชู
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๗๙

เด็กหญิงเกดวศรี หนูพรหม
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๘๐

เด็กหญิงกัญญา คำแฝง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๘๑

เด็กหญิงดวงหทัย รุ้งหนองกระดี

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๘๒

เด็กชายเฉลิม ชลอธรรม
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๘๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ แกว่นธัญกิจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๘๔

เด็กชายธวัชชัย ชำนิโรจน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๘๕

เด็กชายวุฒิพงค์ ขาวทุ่ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๘๖

เด็กชายสราวุฒิ บางยิม

้

๓๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๘๗

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ขุนน้อย
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๘๘

เด็กชายจิรายุ พูลเกลียง

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๘๙

เด็กชายมงคลชัย บดีรัฐ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๓๙๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา พลอาจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๙๑

เด็กหญิงชลธิชา อินเลียง

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๙๒

เด็กหญิงบังอร ม่วงคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๙๓

เด็กหญิงปณฑิรา ดำนงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๙๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เจาะจง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๙๕

เด็กหญิงวรัทยา ราชบุญมี
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๙๖

เด็กหญิงสุภาวัลย์ บุญวรรณา
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๙๗
เด็กหญิงอาทิตย์ติญา พวงทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๙๘

เด็กหญิงอรทัย แช่มช้อย
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๓๙๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แก้วคล้าย
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๐๐
เด็กหญิงกรพินธุ์ มาน้อย

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๐๑

เด็กหญิงนราทิพย์ ยอดโยม
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๐๒

เด็กหญิงลัคนา บดีรัฐ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๐๓

เด็กชายวายุ สุรเดช
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทิมา วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๐๔

เด็กหญิงกรกนก เทียมแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทิมา วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๐๕

เด็กชายศักดา เทียมแก้วรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทิมา วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๐๖

เด็กชายพุฒินันท์ ทับเนร
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๐๗

เด็กหญิงจารวี มากสาคร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๐๘

เด็กหญิงฐิติวรดา ดอนไพรเปย

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๐๙

เด็กหญิงธนาภา พิชัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๑๐

เด็กหญิงปวีณา รอดเจริญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๑๑

เด็กชายธนวัฒ์ อุตหัต
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๑๒

เด็กหญิงใบเตย สังข์เทียง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๑๓

เด็กชายภัทรพล เจนจบ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๑๔

เด็กชายไถรวัฒน์ แวงแสน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๑๕

เด็กหญิงรุ่งศสิ อิมเอียม

่ ่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๑๖

เด็กหญิงนนทิดา ภักดีวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๑๗

นางณัฐชญา สุขประเสริฐ
๐๙/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๑๘

นางสาวปญญ์ชนิตา เนตะศาสตร์
๑๐/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๑๙
เด็กหญิงอัปสรสวรรค์

นวลทิม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๒๐

เด็กหญิงจิราพร นวลทิม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๒๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุขมี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๒๒

เด็กชายปริญญา ศักดินูญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๒๓

เด็กหญิงแก้วตา โมคลัก
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๒๔

เด็กหญิงวิทยานันท์ วจีสัตย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๔๒๕

เด็กหญิงธัญญาเรศ บำรุงเชือ

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๒๖

เด็กหญิงมัณฑนา สีทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๒๗

เด็กชายชยานันท์ มากสาคร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๒๘

เด็กชายอาทิตย์ ชาวระหาญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๒๙

เด็กหญิงชนาภา บรรจง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๓๐

เด็กหญิงฐิติกร แขกวงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๓๑

เด็กหญิงสุกัณญา เจนจบ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๓๒

เด็กหญิงธนพร ขันฐ์ทอง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๓๓

เด็กหญิงกรณิชา ภู่รพ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๓๔

เด็กหญิงเบญจพร รอดเขียว
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๓๕

เด็กหญิงบุญนิศา ม่วงแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๓๖

เด็กชายบัญญวัติ แจ่มทุ่ง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๓๗

เด็กชายกรวิชญ์ วงศ์ธิ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๓๘

เด็กหญิงธนัชพร ครองชน
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๓๙

เด็กชายอภิเดช บุตรเพชร
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๔๐

เด็กชายธนโชติ พจนเลขา
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๔๑

เด็กชายชนะกิจ ไปเจอะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๔๒

เด็กหญิงศิรินัญ จันคง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๔๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองเจริญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๔๔

เด็กชายเศวตโชติ บุญลำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๔๕

เด็กชายจารุวิทย์ ปนชัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๔๖

เด็กหญิงวิมลสิริ ดอกบัว
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๔๗

เด็กชายพรพินิจ ใจวัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๔๘

เด็กชายเกรียงไกร บัวแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๔๙

เด็กชายศราวุธ เรือนเหมย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๕๐

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ใจกลำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดฟากทุ่ง  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๕๑

เด็กหญิงธนัญญา ทันเรือน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดฟากทุ่ง  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๕๒

เด็กหญิงวิภาวดี สุขมี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดฟากทุ่ง  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๕๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันนาค
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดฟากทุ่ง  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๕๔

เด็กหญิงชลรดา งิวเรือง

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดฟากทุ่ง  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๕๕

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ เรืองวงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดฟากทุ่ง  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๕๖

เด็กชายอัครพล ฟกบาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดฟากทุ่ง  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๕๗

เด็กชายพีรภัทร ทองสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดฟากทุ่ง  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๕๘

เด็กหญิงพัชราวดี สอนใจดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดฟากทุ่ง  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๕๙

เด็กหญิงอัจจิมา คำเทียง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดฟากทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔๒ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๔๖๐

เด็กชายกฤษณะ หมีนาค
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ วัดหนองข่อย  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๖๑

เด็กชายกมลเชษฐ์ จันทร์เผือก
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ วัดหนองข่อย  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๖๒

เด็กชายธนกร จำปานิล
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ วัดหนองข่อย  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๖๓

เด็กชายพสิษฐ์ สังข์ทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ วัดหนองข่อย  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๖๔

เด็กหญิงชลธิชา ปราณี
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ วัดหนองข่อย  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๖๕
เด็กหญิงกันฑรารมย์ ตุ้ยวัง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ วัดหนองข่อย  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๖๖

เด็กหญิงปยรัตน์ พุดหอมโพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ วัดหนองข่อย  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๖๗

เด็กชายสิทธิชัย บุญทรัพย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ วัดหนองข่อย  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๖๘

เด็กชายสุรวุฒิ มันเหมาะ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ วัดหนองข่อย  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๖๙

เด็กชายดนุพล ฤทธินอก

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ วัดหนองข่อย  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๗๐

เด็กหญิงอนุธิดา ขำเน่า
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ วัดหนองข่อย  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๗๑

เด็กหญิงนพรัตน์ หวันศักดา

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ วัดหนองข่อย  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๗๒

เด็กหญิงนันทิวา นาคเทียม
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ วัดหนองข่อย  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๗๓

เด็กหญิงอุษา แจ่มจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ วัดหนองข่อย  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๗๔

เด็กหญิงศิริพร อ่อนขจร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ วัดหนองข่อย  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๗๕

เด็กหญิงพนิดา จันหอมกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ วัดหนองข่อย  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ลีทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๗๗

เด็กชายสมบัติ แจ่มใส
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๗๘

เด็กชายธนพล เนียมโตนด
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๗๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คงฟก
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๘๐

เด็กหญิงศิริวรรณ พัดพ่วง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๘๑

เด็กหญิงมณีนุช แก้วจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๘๒

เด็กหญิงสุพรรษา โกลาหะฬะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๘๓

เด็กหญิงวรัญญา มินบุรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๘๔

เด็กหญิงณัฐชา กระต่ายทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๘๕

เด็กหญิงวิรดา สินทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๘๖

เด็กหญิงชริตา สระทองร้อย
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๘๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ฟกแฟง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๘๘

เด็กหญิงสุภาลักษณ์ สระทองเทียน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๘๙

เด็กหญิงมะลิวัลย์ เรืองวงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๙๐

เด็กหญิงสุภาพร กันนา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ พัดพ่วง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๙๒

เด็กชายมนตรี ใจวัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๙๓

เด็กหญิงสุพัตรา ยอดเพชร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๙๔

เด็กหญิงสุชาดา ทองมาก
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๔๙๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน รวบรัด

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๙๖

เด็กหญิงคชาภรณ์ แจ้งสันต์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๙๗

เด็กหญิงสิริมา จงคิด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดหนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๕๙/๘๔๙๘

เด็กชายจักกฤษณ์ สะท้านสุข
๑๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๔๙๙

เด็กชายเสฏวุฒ มุกดา
๒๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๐๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ เขียววิลัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๐๑

เด็กชายตนุภัทร โอดคำดี
๑๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๐๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จูด้วง ๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๐๓

เด็กชายอนุสรณ์ คะสีทอง
๑๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๐๔

เด็กชายเอกภพ สอนสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๐๕

เด็กหญิงกัญญานัฐ ธรรมรักษ์ ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๐๖

เด็กหญิงชมพูนุท แหยมวงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๐๗

เด็กหญิงธนัชพร ประกอบเสียง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๐๘
เด็กหญิงณิชญานันทร์

เจนจบ
๑๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๐๙

เด็กหญิงพรปวีณ์ ยิมสุข

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๑๐

เด็กหญิงอัญชลี ตรีวิเศษ
๑๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๑๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พัดกล่อม
๒๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๑๒

เด็กชายจิรายุทธ เขียววิลัย
๒๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๑๓

เด็กชายธีรชัย อินเลียง

้

๒๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๑๔

เด็กชายมีนา อยู่คง
๒๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๑๕

เด็กชายเมทา สุขสวัสดิ

์

๒๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๑๖

เด็กชายสรณ์สิริ มุกดา ๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๑๗

เด็กชายอภิวิชญ์ ไวเกษตรกรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๑๘

เด็กชายต่อสกุล สุขเกษม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๑๙

เด็กชายธีรโชติ ทิพแสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๒๐

เด็กชายวิชัยยุทธ ทองภู
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๒๑

เด็กชายสรวิชญ์ สะระนัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๒๒

เด็กชายภาษิต สุขมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๒๓

เด็กหญิงชลตวรรณ สมดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๒๔

เด็กหญิงดนุลดา ไกรหาร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๒๕

เด็กหญิงธัญชนก อินเลียง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๒๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไชยบัง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๒๗

เด็กหญิงนุชนาฏ โพธิชัย

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๒๘

เด็กหญิงปยะฉัตร นาคคงคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๒๙

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทิพยามาตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๕๓๐

เด็กหญิงวรัญญา กาแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๓๑

เด็กหญิงสุภัสสรา นนทะบท
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๓๒

เด็กหญิงอภิญญา จูอินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๓๓

เด็กหญิงโชติกานต์ กันคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๓๔

เด็กชายศุภณัฐ อ่อนสุวรรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๓๕

เด็กชายพุทธินันท์ ตรวจนอก
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๓๖

เด็กชายสิทธิโชติ เปลียมแพร

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๓๗

เด็กชายพีระพัฒน์ เกตุด้วง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๓๘

เด็กชายณัฐภูมินทร์ แก้วกาญจน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๓๙

เด็กชายวาคิม ทีรัก

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๔๐

เด็กหญิงเพชรสาคร กันวงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เนียมสนิท
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๔๒

เด็กชายชัยพร ใจรัก
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๔๓

เด็กชายธีรภัทร ภู่จันทึก
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๔๔

เด็กชายศราวุฒิ พลเรือง ๕/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๔๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไพราม
๑๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๔๖

เด็กชายญาณวัฒน์ พัดพ่วง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๔๗

เด็กชายวสันต์ อยู่สนอง
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๔๘

เด็กชายดนุพัฒน์ ทองมี
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๔๙

เด็กชายจักรพงษ์ เจนจบ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๕๐

เด็กหญิงกชกร เจนจบ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๕๑

เด็กหญิงกัญจนพร จันทร์นาค
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๕๒

เด็กหญิงจารุพิชญา อินเลียง

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๕๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เจนจบ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๕๔

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์คง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๕๕

เด็กหญิงอรปรียา เจนจบ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๕๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา สีสุก
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๕๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ จูด้วง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๕๘

เด็กชายดนุพร จงเกษกรณ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๕๙

เด็กหญิงสิรยากร ทองทา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๖๐

เด็กชายสมยศ ใจงาม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๖๑

เด็กชายธันวา สีสวยหูต

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๖๒

เด็กหญิงเมฆขลา วรดิษฐ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๖๓

เด็กหญิงจินต์จุฑา ทองเชือ

้

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๖๔

เด็กหญิงชลธิชา เอียมสกุล

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔๕ / ๒๕๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๕๖๕

เด็กหญิงกมลวรรณ วรดิษฐ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๖๖

เด็กหญิงผกาวดี ทองเชือ

้

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๖๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ชัยราษร์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๖๘

เด็กชายไชยวัฒน์ อินเลียง

้

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๖๙

เด็กชายปณณธร มะลัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๗๐

เด็กชายกิตติพงษ์ อุดมสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๗๑

เด็กชายวันเฉลิม พันขอ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๗๒

เด็กหญิงมีสุข ปวงประชัง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๗๓

เด็กหญิงธรสมร ทองคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๗๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ประจักษ์เทียม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๗๕

เด็กชายจิรวัชร นามโคตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๗๖

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญประเสริฐ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๗๗

เด็กชายฐิติพงค์ ทองยอดอิน
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๗๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ ธุงจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๗๙

เด็กชายอภิชาต ทองดอนหอย
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๘๐

เด็กหญิงจิตรานุช จันหอม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๘๑

เด็กหญิงชลดา ศรีถา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๘๒

เด็กหญิงพิมใจ ม้วนอ้อม
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๘๓

เด็กหญิงมัสซี ดำสนิท
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๘๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีลูกหมอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๘๕ เด็กหญิงศศินันทกาญจน์

เพียนดิษฐ์

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๘๖

เด็กหญิงศิรประภา ช้อยฉิมพลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๘๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ โสสีทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๘๘

เด็กหญิงนิภาวรรณ สุพัตรา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๘๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ตราชู
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๙๐

เด็กหญิงอรัญญา อุบลรัตน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๙๑

เด็กชายวีรยุทธ แก้วโก้
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๙๒

เด็กชายรพีพัฒน์ พิศสารี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๙๓

เด็กชายพิภัทร เกิดแพร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๙๔

เด็กชายศุภณัฐ เนมี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๙๕

เด็กชายชยธร พูนเจ็กมะดัน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๙๖

เด็กหญิงลักษณพร ศรีเมือง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๙๗

เด็กชายพิเชษฐ อยู่เจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๙๘

เด็กชายวีรวัฒน์ เดชประเสริฐ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๔๕๙/๘๕๙๙

เด็กชายกฤษดา โมทะนี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔๖ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๖๐๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มาโนชญ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๐๑

เด็กชายเขษมศักดิ

์

ประสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๐๒

เด็กชายชัยณรงค์ สังข์เทียง

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๐๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พงษ์พิทักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๐๔

เด็กชายทนงศักดิ

์

ประกอบเสียง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๐๕

เด็กชายทีรศักดิ

์

พูลชนะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๐๖

เด็กชายธนทัต โฉมทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๐๗

เด็กชายธนพนธ์ อินเลียง

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๐๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ปนแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๐๙

เด็กหญิงธนาภา ภูษา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๑๐

เด็กหญิงธัญธร ทองยิม

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๑๑

เด็กชายนรชน จันทร์เล็ก
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๑๒

เด็กชายปฏิพล น้อยพงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๑๓

เด็กหญิงเปรมวิกา ฉิมพลี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๑๔

เด็กชายพงศกร นิยมพงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๑๕

เด็กหญิงไพลิน รักหนู
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๑๖

เด็กหญิงภัครมัย วงคูณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๑๗

เด็กชายภัทรพงษ์ เจนจบ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๑๘

เด็กชายภูภูมิ เกษสาคร
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๑๙

เด็กชายภูริ ลีทับไทย

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๒๐

เด็กชายวิทวัส มาเขียว
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๒๑

เด็กชายสหรัฐ สิทธิเดช
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๒๒

เด็กหญิงสันต์หทัย กาเรียน
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๒๓

เด็กชายสิทธิกร จูด้วง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๒๔

เด็กชายสิทธิชัย มีสด
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๒๕

เด็กชายสิริศักดิ

์

นุ่นเกลียง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๒๖

เด็กชายอนุกร ยุพินครบุรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๒๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชุมหาญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๒๘

เด็กหญิงสุธิดา ประกอบเสียง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๒๙

เด็กชายกลางชล อินทโชติ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๓๐

เด็กชายเขตตะวัน เพ็ญจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๓๑

เด็กชายคฑาวุธ กาสมุทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๓๒

เด็กชายเจษฎาพร แจ้งทำนา
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๓๓

เด็กชายชินวัตร แก้วนอก
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๓๔

เด็กหญิงณัฐธิดา มะโนชาติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔๗ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๖๓๕

เด็กชายดิษฐกร ศิริพรม
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๓๖

เด็กชายทัตพงศ์ ชัยราษร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๓๗

เด็กหญิงธมลวรรณ คล้อยเอียม

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๓๘

เด็กชายนัฐพงษ์ แจ่มจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๓๙

เด็กชายบุญพิทักษ์ บุญเกิด
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๔๐

เด็กหญิงบุษกร รอดกสิกรรม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๔๑

เด็กชายพงษ์เทพ เทพบุรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๔๒

เด็กชายภัชรพล สิงห์ชาวนา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๔๓

เด็กชายภาณุเดช อยู่เพชร
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๔๔

เด็กชายภาณุพงศ์ สงขัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๔๕

เด็กชายรุ้งฟา พรมเจียม
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๔๖

เด็กชายวชิระ พลกล้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๔๗

เด็กชายวีระชัย วิชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๔๘

เด็กหญิงสุทธิดา สังคง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๔๙

เด็กชายธีรนัย คล้ายเดช
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๕๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ ศิริโม้

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๕๑

เด็กชายนิพัทธ์ สิงห์ลอ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๕๒

เด็กชายศุภกิจ บัวภู
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๕๓

เด็กหญิงวรรวี ศรีวะโร
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๕๔

เด็กชายสุภกิณห์ เสธะสิงห์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๕๕

เด็กหญิงฉัตรฤดี เสียมศักดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๕๖

เด็กหญิงพิยดา เหมม่วง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๕๗

เด็กชายกนต์ธีร์ อุ่นใจชน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๕๘

เด็กหญิงชลลดา จูด้วง
๓๑/๖/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๕๙

เด็กชายณัชพล เจนจบ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๖๐

เด็กหญิงดวงกมล แจ้งวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๖๑

เด็กชายนนท์วัฒน์ เสือคล้าย

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๖๒

เด็กหญิงนันทการ มันเหมาะ

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๖๓

เด็กชายปยวัฒน์ นิมสุวรรณ์

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๖๔

เด็กชายพิริยะพงศ์ สังขวรรณะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๖๕

เด็กชายวงกต ถมทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๖๖

เด็กชายศิรวิทย์ ทองทา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๖๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ สีเมฆ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๖๘

เด็กหญิงอารยา เจ็กรักษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๖๙

เด็กชายเจษฎา ตรวจนอก
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔๘ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๖๗๐

เด็กชายนันทกานต์ ศาลางาม
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๗๑

เด็กชายเดชากร เฉยฤทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๗๒

เด็กชายธนากร สุ่มแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๗๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทองเชือ

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๗๔

เด็กชายกฤษนะ สุขเพ็ง
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๗๕

เด็กชายศุภชัย คำบรรลือ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๗๖

เด็กชายวรรณลพ สังข์เทียง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๗๗

เด็กชายสามารถ คงเสมา
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๗๘

เด็กชายชานนท์ อรัญญวาส

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๗๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

คำอินบุตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๘๐

เด็กหญิงสุพรรษา สวนสอน
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๘๑

เด็กหญิงอรพินท์ อินเลียง

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๘๒

เด็กหญิงวันนิษา พลอาจ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๘๓

เด็กชายณัฐชนน เณรพัด
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๘๔

เด็กชายณัฐพล แพรทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๘๕

เด็กชายกฤษฎา สุขดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๘๖

เด็กหญิงกัญชพร ม่วงเชียง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๘๗

เด็กชายเขมชาติ สุขมี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๘๘

เด็กชายจักรวรรดิ สุขมี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๘๙

เด็กหญิงจิรนันท์ ขอนทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๙๐

เด็กชายใจเพชร สุทธิ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๙๑

เด็กหญิงชลหญิง เสือคำราม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๙๒

เด็กชายชัยธวัช เกิดอ่วม
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๙๓

เด็กชายณัฐดนัย บินชัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมแพง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๙๕

เด็กชายธนภัทร วิเชียร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ กลินยา

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๙๗

เด็กชายธีรภัทร์ ชำนาญหัตถ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๙๘

เด็กชายนเรศ อินเลียง

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๖๙๙

เด็กหญิงนาราภัทร บัวคลี

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๐๐
เด็กชายพรเทพ แก้วทุ่ง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๐๑

เด็กหญิงเพ็ญศิริ ชำนาญหัด
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๐๒

เด็กหญิงเมธาวี น้อยพงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๐๓

เด็กหญิงวารินทร์ เพชรเรือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๐๔

เด็กชายวิวัฒน์ นาคทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔๙ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๗๐๕

เด็กชายวีรภัทร จินาสา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๐๖

เด็กหญิงสิริยากร หงษ์จีน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๐๗

เด็กชายสุรพงศ์ ประสาทสิทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๐๘

เด็กหญิงอนุสรา ปอมจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๐๙

เด็กหญิงอรนุช แสนแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๑๐

เด็กหญิงกรรณิกา เทพบุรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๑๑

เด็กหญิงอาริสา ทุมไข
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ กระต่ายทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๑๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ เชียงทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๑๔

เด็กหญิงกัญญาภัค ดอนไพรย้อน
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๑๕

เด็กชายชยพล บุญพยอม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๑๖

เด็กชายชวลิต สิงหเดช
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๑๗

เด็กชายชัยภัค บวบทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๑๘

เด็กชายชิตวัน จูด้วง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๑๙

เด็กชายณัฐพงษ์ อังคณา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๒๐
เด็กชายทิพย์ภวิษณ์ ทะยอม

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๒๑

เด็กชายธนโชติ พุดลา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๒๒

เด็กชายธนาเทพ แผ่ทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๒๓

เด็กชายนุติ เทียงดี

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๒๔

เด็กชายพนธกร แก้วเคน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๒๕

เด็กหญิงพนิดา ปนเอียม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๒๖

เด็กชายพลวัฒน์ รอดเจริญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๒๗

เด็กหญิงวีรากร ลุกคผล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๒๘

เด็กหญิงศรัญญา เหลียมจุ้ย

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๒๙

เด็กชายศรายุทธ วันเพ็ญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๓๐

เด็กหญิงศิริวรรณ มาน้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๓๑

เด็กชายศุภกร บุญมาเรือง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๓๒

เด็กหญิงสุพัตรา สังคโต
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๓๓

เด็กชายอนุกูล วันฉิม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๓๔

เด็กหญิงอรัญญา ดาสา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๓๕

เด็กหญิงอริสรา ปนจุลัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๓๖

เด็กชายพงศักดา ชัยนามน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๓๗

เด็กหญิงจารุวรรณ เกิดเผือก
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๓๘

เด็กชายชนินทร์ นวลจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ฉายายนต์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๕๐ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๗๔๐

เด็กหญิงณัฐวดี เสือแพร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๔๑

เด็กหญิงณิชา คำอิม

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๔๒

เด็กชายธนภัทร พิมพา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๔๓

เด็กหญิงธรรมสิริ เกษมี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๔๔

เด็กชายธีรพงศ์ สงขัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๔๕

เด็กชายธีรภัทร์ บุญจ้อย

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๔๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ยุภาครบุรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๔๗

เด็กชายปญญากร ดอกบัว
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๔๘

เด็กชายพนธวัช เกตุแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๔๙

เด็กหญิงพรทิพา สุ่มงาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๕๐

เด็กหญิงพฤกษา ดีแล้ว
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๕๑

เด็กหญิงพิมพ์วิไล นามวงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๕๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ โฉมหน่าย
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๕๓

เด็กหญิงมาร์ยวี อินทะสอน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๕๔

เด็กชายยรรยง บดีรัฐ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๕๕

เด็กหญิงลลิตา มีสด
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๕๖

เด็กชายวรวิทย์ มหาโพธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๕๗

เด็กหญิงวันดี คงเมือง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๕๘

เด็กชายวิเชษฐ์ นะเนตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๕๙

เด็กชายศรายุธ ขุนสืบ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๖๐

เด็กหญิงศิริพร นุ่มเกลียง

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๖๑

เด็กชายสิทธินนท์ มะลิวงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๖๒

เด็กหญิงอนุสร ปอมจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๖๓

เด็กหญิงอทิตยา ทองมาก
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๖๔

เด็กชายพงศภัทร จันทร์ดวง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๖๕

เด็กหญิงกัญยาณี พวงรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๖๖

เด็กชายเกษมสันต์ ทองโตนด
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๖๗

เด็กชายเขตโสภณ แต๊ะอินรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๖๘

เด็กหญิงจริยา ศรีวิชัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๖๙

เด็กหญิงจิรนันท์ วงค์ตระกูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๗๐

เด็กชายชัยวัฒน์ คุ้มแปลก
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๗๒

เด็กหญิงบงกชกร อยู่ทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๗๓

เด็กชายบดินทร์ รอดกสิกรรม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๗๔

เด็กหญิงปยาพร ปุนปุย
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๕๑ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๗๗๕

เด็กชายพลวัฒน์ จันทร์แจ่ม
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๗๖

เด็กหญิงรุ่งวดี นัสยารส
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๗๗

เด็กชายวิชยา ประเสริฐผล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๗๘

เด็กหญิงศศิธร เหลียมจุ้ย

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๗๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ แสงอรุณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๘๐
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ มาอ่อน

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๘๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ณรงค์ศักดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๘๒

เด็กชายกิตติกร อยู่กรัด
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๘๓

เด็กชายโกวิท บุญสุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๘๔

เด็กชายจารุเดช เรียมจำปา

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๘๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

ยีสาร

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๘๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ประพัตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๘๗

เด็กหญิงชนาภา ปญญา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๘๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ภูหมืน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๘๙

เด็กหญิงชุติกานต์ ชาชาญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๙๐

เด็กหญิงฐิติยา สุหัส

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๙๑

เด็กชายณัฐชาติ กัลปพฤกษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๙๒

เด็กหญิงณิชาภัทร เชือแพ่ง

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๙๓

เด็กชายธิติ วรวัฒนนนท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๙๔

เด็กหญิงธิติยา พุทธพร
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๙๕

เด็กหญิงนภัสสร หอมแก่นจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๙๖

เด็กชายปฏิเวช จันมาก
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เจริญสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๙๘

เด็กชายฤทธิชัย

์

ไชยนามวัน
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๗๙๙

เด็กหญิงวันทนา เขียวคำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๐๐
เด็กชายวีรภัทร จูด้วง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๐๑

เด็กหญิงสินิทรา ถมทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๐๒

เด็กชายสิปปกร มะลิพรม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๐๓

เด็กหญิงอินทิรา พลเชียว

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๐๔

เด็กหญิงจริยา ประพัตร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๐๕

เด็กชายชยพล วชะนะจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๐๖

เด็กหญิงชุลีพร ดอกบัว
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๐๗

เด็กหญิงญาณพัฒน์ ขำสี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๐๘

เด็กหญิงณราวัลย์ สุริวงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๐๙

เด็กหญิงณัชชา โพธิพุ่ม

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๕๒ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๘๑๐

เด็กชายธนากร ปานสุขสาร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๑๑

เด็กหญิงธรรมพร กวดนอก
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๑๒

เด็กหญิงนัชชา ศรีชมภู
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๑๓

เด็กหญิงมณฑิตา ขอพระจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๑๔

เด็กหญิงวัชรีวรรณ มากพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๑๕

เด็กหญิงศศิวิมล ยังยืน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๑๖

เด็กหญิงศุภมาส อิมรัง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๑๗

เด็กหญิงสาธิกา เศวตกุญชร
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๑๘

เด็กหญิงสุขิตา ครุฑจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๑๙

เด็กหญิงอติกานต์ เกษแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๒๐

เด็กหญิงอรจิรา ประทุมมา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๒๑

เด็กหญิงอรปรียา เจนจบ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๒๒

เด็กหญิงนันทการ ไซทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๒๓

นางสาวสิริทรัพย์ เครือแก้ว

๒๕ / ๐๓ / ๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๒๔

เด็กหญิงวนิดา อ้นโต

๑๘ / ๐๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๒๕

เด็กชายดุสิต จันทร์เนตร

๑๐ / ๑๐ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๒๖

เด็กชายภานุพงษ์ มันเขตวิทย์

่

๑๘ / ๑๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๒๗

เด็กชายธนพล พิมพ์พัฒน์

๒๙ / ๑๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๒๘

เด็กชายจิรโชค เหมือนทิพย์

๒ / ๑๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๒๙

เด็กหญิงปลายฟา ขุนยศ

๑๗ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๓๐

เด็กหญิงเจนจิรา ภาศรี

๑๗ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๓๑

เด็กหญิงบุญญานุช สุดสงวน

๘ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๓๒

เด็กหญิงมนัสวี จิวสุข

๋

๒๑ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๓๓

เด็กหญิงชลิตา ด่านจำนงค์

๘ / ๐๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๓๔

เด็กหญิงศิริภรณ์ เครือทอง

๙ / ๐๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๓๕

เด็กหญิงดวงกมล ธิชากรณ์

๒๕ / ๐๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๓๖

เด็กชายเอกพงศ์ ประจง

๑ / ๐๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๓๗

เด็กชายกิตติพงศ์ นามูลน้อย

๙ / ๐๙ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๓๘

เด็กชายวรพงศ์ ชูโฉม

๒๓ / ๐๙ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๓๙

เด็กชายกรรชัย กลำทอง

๓ / ๑๐ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๔๐

เด็กชายจิรายุ มันเขตวิตวิทย์

่

๑๙ / ๑๐ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๔๑

เด็กหญิงกุสุมา อ้นโต

๓๐ / ๑๐ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๔๒
เด็กหญิงลัดดาวรรณ แดงแย้ม

๑๓ / ๑๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๔๓

เด็กชายนฤพนธ์ ผึงเขียว

้

๒๑ / ๑๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๔๔

เด็กชายนิรุตต์ ชินนาวงค์

๒๕ / ๑๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๕๓ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๘๔๕

เด็กชายอำนาจ ปานกลีบ

๑๕ / ๐๕ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๔๖

เด็กชายณัฐปคัลภ์ เขตกัน

๒๓ / ๐๕ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๔๗

เด็กชายศุภร สร้อยคำ

๓๐ / ๐๕ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๔๘

เด็กหญิงนริศรา เกิดทวี

๓๐ / ๐๕ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๔๙

เด็กชายณัฐวุธ โพธิกัด

์

๗ / ๐๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๕๐

เด็กชายพลภัทร โพธิกัด

์

๑๔ / ๑๐ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๕๑

เด็กชายณัฐภูมิ อร่ามแสง

๒๒ / ๑๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๕๒

เด็กชายธนากร โสภา

๑๓ / ๑๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๕๓

เด็กหญิงณัฐวดี ทองรอด

๙ / ๐๔ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๕๔

เด็กหญิงภานุมาศ สุขสัย

๑๘ / ๐๔ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๕๕

เด็กหญิงรมิตา ฤทธิคง

์

๐๕ / ๐๖ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๕๖

เด็กหญิงกัลยาณี มาฆะมงคล

๑๔ / ๐๖ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๕๗

เด็กชายพีระนน ม่วงเรือง

๑๑ / ๐๗ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๕๘

เด็กหญิงจรัสรวี เรืองอยู่

๑๓ / ๐๗ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๕๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ม่วงสีงาม

๑๑ / ๐๘ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๖๐

เด็กหญิงพัชรา แว่นแก้ว

๒๑ / ๐๘ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๖๑

เด็กชายธนานนท์ นามูน้อย

๓๑ / ๐๘ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๖๒

เด็กชายธนาวัฒน์ พรมอ่อน

๖ /๐๙ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๖๓

เด็กหญิงนภัสสร อินทศร

๑๑ / ๐๙ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๖๔

เด็กหญิงนิจวรีย์ นามูน้อย

๒๔ / ๐๙ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๖๕

เด็กหญิงทานตะวัน ฤกษ์ดี

๒๕ / ๑๐ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๖๖

เด็กชายศานติ สุขสงวน

๑๖ / ๑๑ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๖๗

เด็กชายจีรทีปต์ สิงห์เถือน

่

๒๖ / ๑๑ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๖๘

เด็กชายศุภกฤต อินสิน

๖ / ๑๒ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๖๙

เด็กหญิงลักษิกา แสงบุญ

๒๗ / ๑๒ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๗๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ทวยจันทร์

๔ / ๐๑ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๗๑

เด็กหญิงรชญา เทียงสูงเนิน

่

๑๑ / ๐๑ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๗๒

เด็กชายวราวุธิ ม่วงมี

๒๐ / ๐๑ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๗๓

เด็กชายอนุวัฒ เทียรเขียว

๒๕ / ๐๑ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๗๔

เด็กหญิงวรรณภรณ์ ปนนาค

๑๖ / ๐๒ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๗๕

นางจันจิรา งิวไธสง

้

๒๐/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๗๖

นางสาวมาลินี แสงแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๗๗

เด็กชายวันวาชัย ทองคงอ่วม
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๗๘

เด็กชายณรัน สุกจันดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๗๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองนุช
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๕๔ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๘๘๐

เด็กชายเสกสรร พิมมี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๘๑

เด็กชายธิติพล คำศรีจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๘๒

เด็กชายศุภชัย พวงแย้ม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๘๓

เด็กชายคณาธิป เพ็งชาวนา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๘๔

เด็กชายอนุชิต บัวชืน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๘๕

เด็กชายลิขสิทธิ

์

เจริญศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๘๖

เด็กหญิงรัชดา สวนประเสริฐ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๘๗

เด็กหญิงประภัศสร เถาโต
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๘๘

เด็กหญิงสิริวิมล
แสนรักษาราษฎร์ ๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๕๙/๘๘๘๙

นางรำจวน ยอดเกตุ
๑๕/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๙๐

นางเกษร แซ่เจียม
๐๒/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๙๑

นางสาวกัณภัส สุขงาม
๑๒/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๙๒

เด็กชายสุกฤต ทุมมาโต

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๙๓

เด็กชายพงศ์ภัค เกตุสุวรรณ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๙๔

เด็กชายณัฐวัชร โชควิเศษ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๙๕

เด็กชายอรรถสิทธ์ ใจแสน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๙๖

เด็กหญิงเนตรชนก หันนำเทียง

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๙๗

เด็กชายจักรพรรดิ วิวาโค

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๙๘

เด็กหญิงนาตยา คงใย
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๘๙๙

เด็กหญิงธนิดา โบลท์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๐๐
เด็กชายมนุเชษฐ์ เอียมศรี

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๐๑

เด็กหญิงศุภิสรา ชัยสิทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง ประชาศรัทธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๐๒

เด็กหญิงปาริฉัตร เหล่าเขตกิจ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง ประชาศรัทธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๐๓

เด็กหญิงสรญา หนูหน่าย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง ประชาศรัทธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๐๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ พุทธแสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง ประชาศรัทธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๐๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ ปตถาวะโร
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง ประชาศรัทธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๐๖

เด็กหญิงชาลิสา อิมสมบัติ

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง ประชาศรัทธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๐๗

เด็กหญิงโชษิตา จงชาญสิทโธ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง ประชาศรัทธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๐๘

เด็กหญิงอโรชา เย็นคำ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง ประชาศรัทธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๐๙

เด็กหญิงณัชชา พุกกลิน

่

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองยาง ประชาศรัทธาราม  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๑๐

เด็กหญิงมัญชรี ลาดมาษี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๑๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ มาจาด
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๑๒

เด็กหญิงอภิญญา ปานริทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๑๓

เด็กชายอธิกร รุ่งเรือง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๑๔

เด็กชายอติธีร์ โชคธัญญลักษณ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๕๕ / ๒๕๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๙๑๕

เด็กหญิงศุภิกา รอพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๑๖

เด็กชายบรรณวัฒน์ อยู่มนต์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๑๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

นุ่มดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๑๘

เด็กชายธันยากร ชาววังฆ้อง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๑๙

เด็กชายมนะชัย มีชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๒๐

เด็กหญิงสุชาดา วิหกโต
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๒๑

เด็กหญิงศิรินันท์ ชัยสงคราม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๒๒

เด็กชายปวริศ จรุมเครือ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๒๓

เด็กชายพรชัย ทองสุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๒๔

เด็กชายไวยากรณ์ ศรีจำปา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๒๕

เด็กหญิงปยะฉัตร เพ็ชประดับ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๒๖

เด็กหญิงปาริฉัตร เพ็ชประดับ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๒๗

เด็กชายรัฐภูมิ ครุฑเครือ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๒๘

เด็กหญิงชนาภา เนียมเพราะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๒๙

เด็กหญิงนันทภรณ์ สวัสดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๓๐

เด็กหญิงมาลิษา คชฤทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๓๑

เด็กชายกิตติวัฒน์ โปแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๓๒

เด็กชายณรงฤทธิ

์

ผิวละออ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๓๓

เด็กชายทานุทัต บัวสิงห์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๓๔

เด็กชายธนทัต มะลิลา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๓๕

เด็กชายธนภัทร มะลิลา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๓๖

เด็กชายพันธกานต์ ชัยสงคราม
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๓๗

เด็กชายสุภัทรชัย ผิวละออ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๓๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุพัฒน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๓๙

เด็กหญิงนลินนิภา สิงห์เรือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๔๐

เด็กหญิงวิกานดา เพชรประดับ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๔๑

เด็กหญิงสุลลิดา สิงห์รอ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๔๒

เด็กหญิงศุธาสินี ศรีไสไพร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๔๓

เด็กชายศุภณัฐ กอวงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๔๔

เด็กหญิงธันยพร แสงจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๔๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ วงษคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๔๖

เด็กชายณัฐนันท์ ระบอบ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๔๗

เด็กหญิงจันทร์เจ้า สีดาฟอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๔๘

เด็กชายสมชาย แซ่โซ้ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๔๙

เด็กชายศรายุทธ แซ่ย่าง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๕๖ / ๒๕๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๙๕๐

เด็กหญิงณิชมน เจริญศิรินุกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๕๑

เด็กหญิงอังคณา แซ่ม้า
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๕๒

เด็กชายวิโรจน์ แซ่โซ้ง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๕๓

เด็กชายเต๊อะ แซ่ย่าง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๕๔

เด็กหญิงมาลินี แซ่ม้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๕๕

เด็กหญิงอรณี แซ่ม้า
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๕๖

เด็กชายนภดล คงโพธิน้อย

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แพงศรีรักษา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๕๘

เด็กหญิงวิมลสิริ อ่อนเกิด
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๕๙

เด็กชายธนโชติ มูลเขียว
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๖๐

เด็กหญิงเปรมศิณี เรืองประเทศ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๖๑

เด็กชายวีรวัฒน์ โพธิผล
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๖๒

เด็กหญิงดลพร อุ่นโล
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๖๓

เด็กหญิงพีนภา ฉิมกุล
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๖๔

เด็กหญิงธมนวรรณ อุ่นเปนนิจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๖๕

เด็กหญิงสุธิมา เสนากร
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๖๖

เด็กหญิงวิชยญาพร เอือยศรีแก้ว

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๖๗

เด็กหญิงอรัญญา มาฆะมงคล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๖๘

เด็กหญิงปาลิตา ชืนวงษ์

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรานสอน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๗๐

เด็กหญิงอภิชญา พันธ์ยิม

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๗๑

เด็กหญิงเปรมกมล มูลทร้พย์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๗๒

เด็กหญิงปรียาภัทร ชืนเกษม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๗๓

เด็กหญิงวรินยุพา ต๊ะมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๗๔

เด็กหญิงเขษมศักดิ

์

ดาวเรีองสวน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๗๕

เด็กชายภาณุพงศ์ ฉายวงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๗๖

เด็กชายภัทรพล สาทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๗๗

เด็กชายธนากร กาวีละ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๗๘

เด็กชายสุทธญาณ์ ครองปญญา
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๗๙

เด็กชายธนภัทร ทวีผล
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๘๐

เด็กหญิงณัฐกฤตรา โม่งวัน
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๘๑

เด็กชายณัฐธิพงษ์ หลวงนารินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๘๒

เด็กหญิงทิพย์วารี น้อยวานิช
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๘๓

เด็กหญิงนพรัตน์ ธรรมใจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๘๔

เด็กชายกรพจน์ คำร้าน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๕๙/๘๙๘๕

เด็กชายพีระพงษ์ ปาละสอน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๘๖

เด็กชายพันธ์มิตร จันหลง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ โปรงจิตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๘๘

เด็กชายวุฒินันท์ พรมทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๘๙

เด็กชายกฤษฎา เสนากร
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๙๐

เด็กหญิงธมนวรรณ น้อยสิงห์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๙๑

เด็กหญิงชวาลา ฉายวงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๙๒

เด็กหญิงปริชญา อำช้าง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๙๓

เด็กหญิงเพชรมณี มังคลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๙๔

เด็กหญิงธมลวรรณ คำเทพ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๙๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ กาไสย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๙๖

เด็กหญิงมินตรา อินทร์ประดิษฐ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีระษา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๙๘

เด็กชายณรงค์กร ชีกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๘๙๙๙

เด็กชายสุรเดช บุตรพรหม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๙๐๐๐
เด็กหญิงอรัญญา คงหาด

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๙๐๐๑
เด็กหญิงณัชธิชา อาอี

๊

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๙๐๐๒
เด็กหญิงวงเดือน ระมังเถือน

่ ่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๙๐๐๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปมัน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๔๕๙/๙๐๐๔
เด็กหญิงอภิสรา แปนตระกูล

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาภรณ์)

รองเจ้าคณะภาค ๔

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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