
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๑๒,๔๙๒ คน ขาดสอบ ๒,๓๗๑ คน คงสอบ ๑๐,๑๒๑ คน สอบได้ ๘,๒๑๙ คน สอบตก ๑,๙๐๒ คน (๘๑.๒๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๐๐๑
นายเพียร มาน้อย

๐๑/๐๑/๒๔๙๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๐๒
นายทิน แท่งทอง

๒๕/๑๒/๒๔๙๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๐๓
นายจำนงศ์ บุญอินทร์

๒๒/๑๐/๒๔๙๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๐๔
นายสำรวย เจิมเฉียง

๐๖/๐๑/๒๕๐๑
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๐๕
นายหวัน

่

แถวอุทุม
๐๑/๐๑/๒๕๐๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๐๖
นายจันดี หงษ์เวียงจันทร์

๑๑/๐๗/๒๕๐๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๐๗
นายเล็ก อุดแสง

๑๐/๐๒/๒๕๑๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๐๘
นายทินกร หลวงโยธา

๑๖/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๐๙
นายเซ้ง แซ่โซ้ง

๐๑/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๑๐
นายจำเริญ อ่อนกล้า

๑๑/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๑๑
นายศรีวัน ศรเตจา

๒๔/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๑๒
นายไพรัตน์ คำไก่

๓๐/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๑๓
นายสมนึก มันคง

่

๒๕/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๑๔
นายวีรกร ตังสกุลจารุพงษ์

้

๐๓/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๑๕
นายบุญเคน พระโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๑๖
นายกิตติพงษ์ โพธิศรี

์

๐๓/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๑๗
นายกฤษฎา เหรียนทอง

๑๓/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๑๘
นายพงษ์ศักดิ

์

สมโภชน์
๐๕/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๑๙
นายอลงกรณ์ ศรีคเรศ

๒๓/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๒๐
นายรุ่งโรจน์ ฉัตรชัยสุริยา

๐๕/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๒๑
นายมงคล ชุชืน

่

๒๓/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๒๒
นายสมพร ขำดำ

๒๑/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๒๓
นายบุญเลิศ มีรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๒๔
นายเทวิญ วงษ์อ่อง

๒๕/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๐๒๕
นายชูชาติ หมันเขตกิจ

่

๐๔/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๒๖
นายไกร บัวคลี

่

๐๙/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๒๗
นายสะอาด จันทะวงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๒๘
นายยอดศักดิ

์

เกตุแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๒๙
นายบุญเรือง ชุ่มมา

๐๓/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๓๐
นายรุ่งเพชร สร้อยพลาย

๓๑/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๓๑
นายจีระศักดิ

์

ขำทับ
๒๐/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๓๒
นายจำเนียร นูสารี

๑๕/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๓๓
นายวิโรจน์ เอียมละออ

่

๑๖/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๓๔
นายไพทูรย์ จันทร์บัว

๓๑/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๓๕
นายสุริโย บุญยงค์

๒๙/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๓๖
นายอภิเชษฐ์ จันทร์สำราญ

๑๘/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๓๗
นายธนกฤต หลงฉิม

๒๖/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๓๘
นายวิรัตน์ โอภาส

๐๑/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๓๙
นายมาโนด นินทอง

๑๓/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๔๐
นายสุรพัฒน์ จุลพันธ์

๓๐/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๔๑
นายอภิสิทธิ

์

บัวคง

๑๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๔๒
นายสุทน หนูทอง

๒๐/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๔๓
นายสมเดช ยอดเพชร

๑๖/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๔๔
นายจิรายุวัฒน์ อินทร์นุ่ม

๐๖/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๔๕
นายธนากร เปงบุญ

๒๗/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๔๖
นายสว่าง เทียนขานุ

๐๗/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๔๗
นายศุภลักษณ์ แก้วเวียง

๑๐/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๔๘
นายบุญส่ง พงษ์ภมร

๑๕/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๔๙
นายวิทวัส ฮันโตตุ้น

้

๒๖/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๕๐
นายสายชล รักษ์ชน

๒๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๕๑
นายธีรพงษ์ ทรัพย์ประสม

๑๖/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๕๒
นายธีระศักดิ

์

สุทธิรักษ์

๒๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๕๓
นายกำพล กาศสกุล

๒๕/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๕๔
นายณัฐวุฒิ พรศักดิสิริกุล

์

๑๒//๒๕๒๙ เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๕๕
นายนลนัย เกตุแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๕๖
นายทรงวุฒิ พวงเงิน

๑๖/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๕๗
นายวัฒนา อินทะเสน

๐๔/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๕๘
นายเน็ง แซ่ม้า

๐๖/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๕๙
นายกำธร กรลิต

๐๙/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๐๖๐
นายสุเทพ อุ้ยมาก

๑๖/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๖๑
นายมานพ สุขแจ่ม

๐๑/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๖๒
นายไชบวัฒน์ ทองอนันต์

๑๒/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๖๓
นายชยุต ชวโรจนากุล

๐๘/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๖๔
นายเริมฤกษ์

่

ทองจัตุ
๒๗/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๖๕
นายธีรยุทธ คุณนาเมือง

๑๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๖๖
นายเสกสรร เทพนริทร์

๑๕/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๖๗
นายชยุต ไม้หอม

๑๖/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๖๘
นายสมชาย คชวารี

๐๙/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๖๙
นายประพัฒน์ ปรางคลัง

๑๗/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๗๐
นายภิญโญ กอสัมพันธ์

๒๐/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๗๑
นายอัคคะเมศฐ์ อรุณศรีโสภณ

๑๔/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๗๒
นายอนุชา จันทร์อยู่

๒๔/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๗๓
นายมนัส สหะชาติ

๒๗/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๗๔
นายวัลลภ จันทราลม

๒๕/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๗๕
นายจารึก แจ่มเทศ

๐๔/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๗๖
นายสุทธิวัฒน์ วายุครุฑ

๒๘/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๗๗
นายชนะโขค เรืองทองสุข

๐๑/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๗๘
นายกานต์กวี สุขานนท์

๒๓/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๗๙
นายธเนศ คำศรีจันทร์

๐๕/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๘๐
นายวุฒิชัย ศรีปนเปา

๒๔/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๘๑
นายวีระยุทธ อ่อนเขียว

๑๐/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๘๒
นายสันติภาพ แก้วคง

๑๙/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๘๓
นายปกรณ์ วังวน

๒๙/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๘๔
นายรณชัย ฤทธิทอง

์

๒๐/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๘๕
นายนัฐพงษ์ เพีมทวี

่

๒๘/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๘๖
นายวีรภัทร เนียมหอม

๒๖/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๘๗
นายสรศักดิ

์

ชันสกุลนี

้

๑๒/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๘๘
นายนัทธพงศ์ ช่องตระกูล

๐๒/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๘๙
นายเฉลิมพร ศรีอิม

่

๐๕/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๙๐
นายจักษณ์กฤษณ์ ศรีสงคราม

๐๘/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๙๑
นายบุญฤทธิ

์

ทิวัง
๑๙/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๙๒
นายภานุเดช ศรีเฉลียว

๒๗/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๙๓
นายนนทวัช โชคชัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๙๔
นายนันทวัฒน์ แซ่ซ้ง

๑๖/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๐๙๕
นายภธรรม พูลเขียว

๑๔/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๙๖
นายนิโรจน์ กำเนิดผล

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๙๗
นายธีรศักดิ

์

แซ่ว่าง
๐๙/๑๑/๒๕๔๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๙๘
นายวัชระ ฟกทอง

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๐๙๙
นายสุภชีพ วรคุณพิเศษ

๐๓/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๐๐
นายวิษณุ พุ่มเจริญ

๐๓/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๐๑
นายโชคชัย สนิทผล

๑๖/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๐๒
นายอัครชัย ไชยเดช

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๐๓
นายเศกสรรค์ จันทรประสาท

๐๑/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๐๔
นางบังอร มันศักดิ

่ ์

๑๐/๐๗/๒๔๙๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๐๕
นางสังกา เหล่าเขตวิทย์

๐๑/๑๐/๒๔๙๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๐๖
นางสาวจันทร์เพ็ญ รัตน์อุบล

๑๓/๑๑/๒๕๐๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๐๗
นางวิวรรยา แสนยาวิจัย

๐๑/๐๒/๒๕๐๑
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๐๘
นางสาวอำพร ปรีชา

๐๕/๐๙/๒๕๐๓
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๐๙
นางเสาวลักษณ์ ลีละศรชัย

๐๓/๑๑/๒๕๐๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๑๐
นางนำผึง

้

ยิมสรี

้

๑๔/๐๖/๒๕๐๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๑๑
นางสาวพิมนภา พุลเพิม

่

๐๗/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๑๒
นางสาวสมหมาย เมืองหลวง

๓๐/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๑๓
นางบังอร ปนอุไร

๐๙/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๑๔
นางวงเดือน วรนาม

๑๑/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๑๕
นางสาวอรพินท์ เจริญสุทร

๐๘/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๑๖
นางสาวบุญเรือน บุญวงศ์

๑๗/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๑๗
นางสาวเพ็ญนภา วัดภู่

๑๕/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๑๘
นางสาวนำอ้อย สาบปว

๒๕/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๑๙
นางสาวพฤกษา แขวงสุวรรณ

๑๘/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๒๐
นางสาววารี ภู่สอน

๐๓/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๒๑
นางรุ่ง พนมวาส

๐๕/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๒๒
นางพกา ฉิมพลีพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๒๓
นางกาญจนา ย่างสุข

๒๕/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๒๔
นางสาวสุกัญญา สงวนศรี

๒๑/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๒๕
นางขนิษฐา จันทน์เทศ

๒๔/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๒๖
นางสาวปราภาภรณ์ ทับเอียม

่

๐๗/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๒๗
นางสาวสมทรง สามล

๒๘/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๒๘
นางสาวทองเพียร บุญเลิศ

๐๗/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๒๙
นางนิตยา อินทร์วิเชียร

๒๑/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๑๓๐
นางสาวอรุณวรรณ ทิมสกุล

๒๐/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๓๑
นางสาวชลธิชา ขำแนม

๐๓/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๓๒
นางสาวยุภาภรณ์ ดาวสุข

๒๙/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๓๓
นางสาวรัตน์ ม่วงวงศ์

๐๘/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๓๔
นางนันทิตา ไม้แดง

๐๙/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๓๕
นางสาวนิตยา กลินขวัญ

่

๑๘/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๓๖
นางสาวพัชรินทร์ ชูศรี

๐๒/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๓๗
นางสาวมัทนา มุ่งกลองกลาง

๑๔/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๓๘
นางเค นันตา

๒๗/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๓๙
นางสาวรจนา ทรัพย์กลิน

่

๒๔/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๔๐
นางอรุณรัตน์ บุญสา

๒๒/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๔๑
นางสาวรุ่งอรุณ เมียงอิม

่ ่

๒๐/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๔๒
นางสาวฐานิดา แซ่ลี

๑๖/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๔๓
นางสาวสมหทัย กระตือหน

๑๐/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๔๔
นางสาวนารินทร์ กำหนด

๒๔/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๔๕
นางสาวณัฐริกา เพ็ญแสง

๐๕/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๔๖
นางสาวมัลลิกา แย้มแสง

๑๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๔๗
นางสาวจารุวรรณ เพชรเภรี

๒๘/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๔๘
นางสาวทิวา ชาวนาราษฎร์

๑๓/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๔๙
นางสาวจิตรา แซ่อุย

๑๓/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๕๐
นางสาวรัตนา มานุวงศ์

๒๘/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๕๑
นางเก๋ สำราญ

๑๗/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๕๒
นางสาวพนาพร ด้วงสโมสร

๒๓/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๕๓
นางสาวกรกมล ขันสิงหา

๑๘/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๕๔
นางสาวรัชนิฎา พุดหอม

๐๗/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๕๕
นางสาวอรวรรณ บัวพวง

๑๒/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๕๖
นางสาวศิริวรรณ ศรีปนเปา

๑๔/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๕๗
นางสาวสุมาลี โปพันที

๒๕/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๕๘
นางสาวสุกัญญา อินทร์เทียง

่

๒๗/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๕๙
นางสาวอมรรัตน์ ยงสิน

๒๖/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๖๐
นางสาวพิมพือร บุญอ่อน

๒๖/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๖๑
นางสาวสุพรรษา มนัสสา

๑๓/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๖๒
นางสาวภัชยา ถาวร

๑๙/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๖๓
นางสาวพลอย เกตุอ่อน

๐๗/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๖๔
นางสาวศลิษา ผลเกตุ

๐๕/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๑๖๕
นางสาวสายฝน ตู๋ปาน

๑๐/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๖๖
นางสาววันนิศา ยมนา

๒๙/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๖๗
นางสาวนันทกา เวทการ

๐๖/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๖๘
นางสาวกนกพร เสือดำ

๐๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๖๙
นางสาวกาญจนา มาลาวงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๗๐ นางสาวแพรไพรินทร์ ใบเรือ
๒๖/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๗๑
นางสาวอริสา ตองอ่อน

๒๘/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๗๒
นางสาวกฤตยารัตน์ จันทร์พับ

๑๔/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๗๓
นางสาวรุ่งอรุณ แก้วเคน

๒๒/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๗๔
นางสาวขวัญใจ ไกรตะโม่

๒๘/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๗๕
นางสาวพรรษา วิเวก

๓๑/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๗๖
นางสาวกิติญา รุ่งเรือง

๑๐/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๗๗
นางสาวอุดมรัตน์ ศรีวิชัยนวล

๒๐/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๗๘
นางสาวพิจิตรา นุ่มเกลียง

้

๐๖/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๗๙
นางสาวกรรณิกา ภู่สิน

๑๐/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๘๐
นางสาวกาญจนา เหล่าการ

๑๑/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๘๑
นางสาวญาสุมินทร์ เนตรจำนงค์

๐๒/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๘๒
นางสาวศิริวรรณ ธนะวงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๘๓
นางสาวสายธารา เผือกขุนธร

๐๒/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๘๔
นางอารี รอดทุ่ง

๐๗/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๘๕
นางสาวสมคิด เงินทอง

๐๘/๐๒/๒๕๐๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๘๖
นางสาวพิมพ์โพยม ชารีวัน

๐๙/๐๒/๒๕๑๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายพีรพงษ์ ยะถา

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายนัทธวัฒน์ ตันปง

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายฌานนท์ สระแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายจักษณ์โชติ ดวงสิรพัฒน์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายสุธี ศรีระบุตร

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายอนุภาพ พูลทอง

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายอลงกรณ์ โตพิทักษ์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายสัณหณัฐ ลือชาคำ

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายนันทภัสสร์ สุขเขตร

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายวีรภัทร ทองทิน

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายวิฑูรย์ อินพหล

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายรชตะ ปรางค์สมบัติ

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงแพรวา สระทองแพ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงปาริชาด นิลกำแหง

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงอัญญาวีร์ สินทวีเสถียร

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เหมภูมิ

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงศศิมา เมฆี

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงนันทิชา วัชรพัฒนกุล

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงขวัญข้าว ชูจิว

๋

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงอัญการ ฤกษ์หร่าย

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงศรุตยา ทรัพย์พฤทธิกุล

๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงเบญญาภา เจริญพันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงสโรชา สุทัศน์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงวรัญญา เพ็ชรอิน

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงกัลยภัทร บรรดาศักดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงจิตรลดา กรินทร์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงสุทธิดา จันทะคุณ

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงศรัณพร บวบจิตร์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เอียมสารี

่

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงพลอยรัตน์ กมลมาลย์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงวริศรา หนูโต

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงชนิศา รุ่งคณาวุฒิ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงอนัญญา อิชิโนซาวา

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๒๐ เด็กหญิงพิชญากาญจน์
กลินชัย

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายสิรภพ เสถียรธรรม

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายพรพิพัฒน์ สีแตง

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายเมธัส เต็มปลืม

้

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายกฤชณัท นิระคม

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายพัชชานนท์ ไกรสัย

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายวงศกร แผนดี

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายนิติธร สินสมบัติ

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายเศรษฐพงศ์ สุดไทย

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายกริชฎากรณ์ จันทรสุนทร

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงเยาวภา ศรีบุญเพ็ง

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงสุพัชญา สุวรรณจันรัสมี

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงธนิษฐา กีรติฐากูร

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงสริษา คำอ้ายผูก

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงรุ่งระวี พุกอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงธนภร สาหร่าย

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงสุนิสา สุวรรณวงษ์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายธราเทพ มานันท์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายคุณากร จันทรังษี

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายอวิรุทธิ

์

โทนง่าว
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายอาทิตย์ หนูโต

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายยศวินทร์ นาทะทอง

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายสุรชัย เพ็งนวม

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายอดิเทพ พิลามาต

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายจิราภัทร สง่าชาติ

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายธีรเดช ดอนม่วง

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายกฤตภาส สืบสิงห์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายชนันธร สิงห์ลอ

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายปฏิภาณ ฉำน้อย

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายอังกูร สวัสดิสุข

์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายปวริศ นันเต๋

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายภัทรพงษ์ คุมพล

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายพัชรพล เทพพร

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายเมธาธัช แสงแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายธนากร เจนเกษตรกร

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายวุฒิพร ศรีวิชัย

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายนรภัทร พันธ์สุข

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายอัษฎาวุธ เครือแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายยุทธิพงศ์ นครจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายณัฐยาน์ ธูปบูชา

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงกมลนัทธ์ อังศิริ

๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงพัชรพร ทองนุช

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงกชกร ไกรสังข์

๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงมีนตรา คำบรรลือ

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงทัตชญา ไชยศรีษะ

๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงชวิสา คำพวงวิจิตร

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา บันดาล

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงธารารัตน์ ฉิมแปน

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงปภัสษร ฟองสูงเนิน

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงณัฐวศา บัวบุตร

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงสุกัญญา ขอนทอง

๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายเดชานันท์ ฝนยาวงค์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายวิษณุ บารมี

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายธนโชติ หลำเทียน

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายพสธร แสงโชติ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายฉัตรชัย เปรมทอง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๗๗ เด็กชายประกายเพชร
ตาอุด

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายเจริญทรัพย์ สุริยนต์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายปณณธร นารอด

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายภควัตร บุญเลิศ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายทศพร คุ้มครอง

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงวรัญญา สร้อยสน

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงภัทราพร ผูกโพธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงอาภัสรา ทับทัน

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงชัญกร พลอยประดับ

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงวิมลวรรณ สุขอยู่

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงชนิกานต์ บุญเนียม

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงนวลจุฑา พุ่มไสว

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงธีร์จุฑา ถาวร

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงณภาส์ณัฐ มานะกิจ

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายชวนินทร์ ปานคำ

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายจุฑิศพงษ์ บุญอาจ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายพชรพล นกไทย

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายปณณทัต มะลิฉำ

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายธนัตถ์พงศ์ ไชยศิลป

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายสุภนัย มณเดช

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายชัชพล ศรีบัวลา

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายวุฒิชัย จันทรังษี

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายอุกฤษฎ์ เกตุสันเทียะ

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายชินภัทธิ

์

พันธุ์พุ่ม
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายณัฐพัชร ทิศลา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายณัฎฐกรณ์ เขียวอ่อน

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายธีรภัทร กายสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายธนัตนันท์ บุญเกิด

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายอติกานต์ อำไพวัชรากุล

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายพงศ์ศธร ดอนพิกุล

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายสุทธาชาติ ดวงรัตน์ภากร

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายพัฒนพงศ์ พินิจเกสร

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทิมา

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายศุภกร ชาญเชาว์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงพลอยตะวัน อินทร์ดวง

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงประภานิช อินทา

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงพรพรรณ กระแสร์

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงสายทอง ขอนทอง

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงมนปรียา หญ้าลาภ

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงชนิสรา ถาวร

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงขวัญชนก เสาร์แก้วคำ

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตาลุสา

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงสุพิชชา พูลสมบัติ

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงณฐมน โพธิมงคล

์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงสุพิชญา เจริญวงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงมนัสวี ชุ่มชืน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงกัลยกร ศรีบัวคำ

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วหิรัญ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงณัฐธิดา พิมมี

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงอรชพร หงษ์ยนต์

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงศุชัญญา บุญยัง

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงวสิตา กลำสกุล

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงธนภรณ์ อาจธัญกรณ์

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงนวพรรษ อังศุชัยกิจ

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๓๑ เด็กหญิงวารินทร์ปรียา
อ้อยตระกูล

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แซ่ว่อง

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายศรัณยู พุ่มทุเรียน

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายกฤตภาส มากอินทร์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายภัทรภณ ชาญเชียว

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายธนกฤต แสงแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายอธิรักษ์ พันธ์เกษตรการ

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายชลรัตน์ สุดโต

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

พุ่มขจร
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายภาสกร สายแก้วราช

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายสิรวิชญ์ บัวบุตร

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายธีรภัทร แย้มเอียม

่

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงภานิชา เรือนคำปา

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงศศิภา จวนชัยภูมิ

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คนดี

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงสุภัสสร แก้วนอก

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงศุภัคจิตรา แบ่งเพชร

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงธนัชพร สุทธิวิไลรัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ศรีเริงหล้า

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงสิริสุข ดาษดา

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงญาณิศา ปูนำพา

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยามโสภา

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงกรพินธุ์ หมอนอินทร์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงบัวชมพู วิทยาจิตรเกษม

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๕๖ เด็กหญิงแอนดามาด้า
เรย์โนลด์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงปาณิชญาภา วงศ์สอน

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงอัญชรี ทาชาติ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงนิสาชล อินทรไทยสงค์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงมนิษา เผือกคล้าย

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงธัญณ์ชนก สมจิตร

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงอภิชยา เชือมขุนทด

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงจิตติมา ศรีสุข

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงวริศรา มากกุญชร

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงวิชญาดา ฤทธิศาสตร์

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงปยะดา จันทร์น้อย

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วัฒนศิริ

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงนีรชา จินต์สุภาวงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงชนัญชิดา เนตรยิม

้

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงศศิวิมล สายสอด

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงสุชามาศ เตชะวรรณวุฒิ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๗๒ เด็กหญิงเกตุศิมัณทนา
แก้วนิลตา

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงปนัดดา โข่งศรี

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงพัตรชา ทริตชาติ

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงวีรปรียา สว่างแจ้ง

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงเปมิกา กระจ่างพายัพ

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงปจมาพร บุญน้อย

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงกษิรา ปรางค์ศรี

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงนันท์นภัส คงเจริญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงปณณพร ปกธงชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายกฤษฎา อินสา

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงณัฐหทัย เกิดสว่าง

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายธันนศิริ สนสิริ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายรชฏ ปญจนา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายก้องภพ บุญเกิด

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงสุนิสา ฝอยทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงศิริพร นุ่มเกลียง

้

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงพิชญธิดา วงษ์อู๊ด

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงญาตานุช ศรีเครือ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์พรหม

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เดชเดชะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายธนาพล บุ่งหวาย

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ สิงห์กวาง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายนพพล ใจชอบสันเทียะ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายรัชพล กำแพงโสภา

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายศฤงคาริน คำมี

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงปณฑิตา พะตะวงศ์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงธารตรี หลำคำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายคุณกร ครูเจริญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายนฤดม พ้นภัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงนภสร เกิดโต

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายชรินทร เอมน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายธีรภัทร แก่นจรรยา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายณัฐภูมิ นุตตะโยธิน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงอติกานต์ แสงโชติ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายบวรลักษณ์ บดีรัฐ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๐๗
นางสาวปยะชนก ปนเกตุ

๒๕/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๐๘
นายชูชีพ จนุช

๐๓/๐๙/๒๕๐๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๐๙
นางระนอง สุมาจิตร

๐๒/๐๘/๒๕๐๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๔๑๐
นายวราศักดิ

์

สิงห์เถือน

่

๑๓/๐๑/๒๕๐๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๑๑
นายประมาณ ทับทิม

๐๑/๑๒/๒๕๒๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๑๒
นางสาวกนกวรรณ สายปว

๐๔/๑๐/๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๑๓
นางจินดา จินต์กสิกรรม

๒๙/๑๐/๒๕๓๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๑๔
นางสาวสุชาดา ทาระมล

๑๖/๑๑/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๑๕
นายไกรวิทย์ สายตา

๐๙/๐๑/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๑๖
นายนพดล มุกดา

๒๒/๑๒/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๑๗
นายวันชัย เพชรเภรี

๒๖/๐๕/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๑๘
นายบุญเลิศ ขันทอง

๒๔/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๑๙
นายนัฐพงศ์ นิยมธรรม

๓๐/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๒๐
นายอดิศักดิ

์

ปานทิพย์
๒๓/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๒๑
นายสุทัศน์ แหงมงาม

๑๖/๐๓/๒๔๙๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๒๒
นางสาวอรัญญา เสนางาม

๐๓/๐๙/๒๕๒๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๒๓
นางณิชากร เกษร

๐๒/๐๒/๒๕๒๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๒๔
นางสาวกุสุมา สินสนิท

๑๙/๐๙/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๒๕
นายจักรกริช เดชะผล

๒๖/๑๑/๒๕๒๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๒๖
นายญัตติพงษ์ มณีเขียว

๑๗/๐๒/๒๕๓๓

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๒๗
นายจิรพัฒน์ พึงกุศล

่

๓๑/๐๗/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๒๘
นางสาวณัฐพร เชยวัดเกาะ

๐๙/๐๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๒๙
นางสาวปยวรรณ ศิริพรม

๐๕/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๓๐
นายธนวันต์ วงษ์เอียม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๓๑
นางสาวสุมารินทร์ คุ้มวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๒๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๓๒
นางสาวมาลัย คงสมทรง

๐๙/๐๔/๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๓๓
นายนาวี แจ้งคำ

๐๒/๐๙/๒๕๓๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๓๔
นางสาวสุกัญญา สาระกัน

๑๗/๐๕/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๓๕
นางสาววิลาสินี หนทอง

๐๒/๐๖/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๓๖
นายคณาธิป ตะติยะ

๒๘/๐๑/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายเขมทัต เศรษฐานาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงจารุวรรณ พรมมา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงชนากานต์ รณหงษา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงฐิติมา เรือนเย็น

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กาญจนจันทร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายณัฐวัชร หมอนอิง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงดารณี ชูวงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายธีรภัทร์ ทองเข้ม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายนภสินธุ์ ล่ามูล

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายนวพล จุลจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงเบญญาภา ปญญาอุด

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงพรรมษา สุขสิทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงแพรวพราว เกษสาคร

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ เจริญสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงวิกานดา กาจักร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงศิรประภา ฉลาด

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงสิริลักษณ์ บำรุงคีรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงอธิชา สุขแพทย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงธนิสร พุกนัด

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงทยาวดี มณีวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายนพรัตน์ คุ้มปรีดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ ฤทธิสิงห์

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงนันทิชา รุ่งกลิน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงนุชนาฏ บุญยัง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงพรนัชชา แก้วจีน

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายพรพงศ์ พิมสอน

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายรัฐพงษ์ คณะศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงรัตนพร บรรดาล

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายอภิรักษ์ ดีเพียร

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงศศิประภา แปนจันทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำหอม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงพิริยา รักษาริกิจ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ น่วมเกิด

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงกมลพร กันยก

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงกรรวี มะยมหิน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงจิรัตดา พานพ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงปริมประภา วงศาสัก

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายปยทัศน์ แย้มชู

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายเลิศชัย ภาคกินนร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงสุวรรณวิภา สุสัยยา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายอมรเทพ พิลึก

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายธนธรณ์ บุญมัติ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงมัณฑนา สอนภักดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงศศิธร บุญอุ้มชู

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายโสภณ พุทธสังข์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๘๒ เด็กหญิงกานต์ทิราลัย
กอแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงธัญญพัทธ์ อภิโชติวุฒิรัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภู่โต

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายธีรเดช อารีรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงอรวรรณ มากเทพพงษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายนุศาสตร์ ปญญาเสน

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายปฏิภาณ ใจแสน

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงพรณิชา กันอุไร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงภัทรภร เปยผะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงชลดา ศิริสาร

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อินจันทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายธีรภัทร ทับกรุง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงนพมาศ ชาติบุตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงรัตน์ชนก คันศร

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายอภิพัฒน์ พุทธรัตน์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงกิงกาญน์

่

ปรุงเปลียม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายเดชาพล อินทเสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายพงษ์พิชิต แย้มประเสริฐ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายพิทักษ์ ชัยมาลา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงรุ่งนภา ศิรินวล

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายสรยุทธ อินทร์หมืนไวย

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายธรภัทร กุลบุตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงนริศรา มะลิทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงวชิราภรณ์ บัวสำลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงซันญ่า โอไบรเอน

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายวัชระ รอดฉัยยา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงกนกลดา บุศย์นำเพช็ร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายกฤติเดช นิมนวล

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายกองทัพ ติงฉิน

้ ่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายกายสิทธิ

์

แสงคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงขวัญชนก สาลีงาม

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายจักรพันธ์ สุมะหิงพันธุ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายชาญณรงค์ ยาหอม

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายธนนชัย แตงมา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายธนภูมิ แซ่ฮ้อ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายธีรภัทร สุขเรือง

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายนิธิศ สิทธิวงศ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายบรรณกร สวนสร

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงฝนแก้ว กาละศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงพิชญ์นรี ตาดา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายวีรภัทร บัวบาน

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงศุภรดา โชติน้อย

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายพิเชษฐ บุญอุ้มชู

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงนันทวัน โตปรางค์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงผกาวัลย์ โพธิระวัช

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายปยวัช ศรีเดช

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายจิราวุฒิ อยู่คง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายณชพัฒน์ แจ่มใส

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายกษิดิเดช

์

ชลนะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายรัฐศาสตร์ แสงจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๓๒
นายฤทธิรัตน์

์

ชลนะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๓๓
นายโสภณ ฐานโพธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๓๔
นายอมรรัตน์ บุญแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๓๕
นางสาวขวัญฤดี แสงอานัน

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๓๖
นางสาวนภัสสร ถวายนิล

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๓๗
นางสาวนันทิชา จีนเพชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๓๘
นางสาวอัญชลีลักษณ์

ศักดิเสาวภาคย์

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๓๙
นายภูบดินทร์ สิงพา

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๔๐
นางสาววรรณิกา คุ้มเณร

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๔๑
นายศุภชัย เจริญสุข

๒๒/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๔๒
นางรุ่งรัตน์ เรืองดี

๑๒/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๔๓
นางศิริพร อิมสุขศรี

่

๒๒/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายธีรพงศ์

ประสิทธิเขตกรณ์

์

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายธนวัฒน์ ทองเสน

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายรัชพล ขุนพิทักษ์

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงจิดาภา ชูประสาท

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงมีนตกรานต์ อาจหาญ

๐๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงธนิกา ผลบุญ

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงณัชฌุกรณ์ คำมูล

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงจันทกานต์ โอสา

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายธนดล มลเลือน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายดนัย ติปญจะ

๑๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายโภคิน ดวงจิต

๒๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายกรรชัย ศรีสุทัศน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายธาวิน วิเศษทุม

๑๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายสิทธิวรชัย เก่งมาก

๐๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายกฤตชัย แตงกวาน้อย

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายณัฐธวรรธน์ เกตุพงษ์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายศิลา อินทร์จันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายศิลา แสงก้อ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายประสิทธิ

์

ทองอ่อน
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายธนธรณ์ กิจฤกษ์ไทย

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายอนุชิต กุ้งเกตุ

๑๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายธนวัฒน ชลนะ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายสุรพัศ กังวาลย์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายศิระ ถาวรสุข

๑๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายพีรณัฐ พลพันธ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายภานุพงษ์ ทับทิม

๒๖/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายวงศกร เปรมอ่อน

๒๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ใบเงิน
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายเจษฎา ทองเทศ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงพรสวรรค์ ทองเชือ

้

๐๒/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงกฤษณา ปลิวมา

๐๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงมนิศรา บุญเพ็ชร

๑๔/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงเกวลิน ภิญญภาค

๒๔/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงกาญจน์กล้า สรรพค้า

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงวรรษิดา วันยะ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงรัชดา อินทร์มณี

๑๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงพนิดา เรือศรีจันทร์

่

๒๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงกรวรรณ อินทร์ประเสริฐ

๑๑/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงทิพวรรณ พุตทา

๒๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ สดแช่ม

๒๖/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงศิริพร เรือศรีจันทร์

่

๒๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงไหมแพรวา วรรณา

๑๙/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงออมทรัพย์ อินปาน

๑๗/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายพิพัฒน์ คงถัน

๒๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงนฤมล จีนเพชร

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายวิทยา กมลกิตติกานต์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายรพีภัทร จตุรภาค

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายผดุงศักดิ

์

ช้างจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายณัชพงศ์ อิมเอิบธรรม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายนนทวัฒน์ พิลามาต

๒๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายวัชระ จริตรัมย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ เอียมสำราญ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงชลธิชา พิมเลขา

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ธูปบุชา

๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม
 

กพ ๓๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สีชัย ๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม
 

กพ ๓๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงสุทธิดา นามภักดิ

์

๔/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงรวงข้าว จันทร์ศรี

๑๗/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม
 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุขอนัน

๒๗/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม
 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงวรัทญา ดวงตา

๑๑/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายสิทธิโชค จันทวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำเพชร
เขานำเพชรวนาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายณัฐพงษ์ มีอุ่น

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำเพชร
เขานำเพชรวนาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายอภิรักษ์ เกิดพันธ์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำเพชร
เขานำเพชรวนาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายพงษ์ศธร คงประเทศ

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำเพชร
เขานำเพชรวนาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงนภัสสร เอียมพงษ์

่

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขานำเพชร

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงดารารัตน์ สีแก้ว

๑๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเขานำเพชร

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ คงคา ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขานำเพชร

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายพงศกร จันทร์นวล

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขานำเพชร

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายกิตติพงษ์ พุทธรักษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำเพชร
เขานำเพชรวนาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ น้อยสกุล ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขานำเพชร

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายวัชระ พึงสิน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานำเพชร
เขานำเพชรวนาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงจันทร์ธิรา พึงวัชนะ

่

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขานำเพชร

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงวิราภรณ์ ปรีดา

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขานำเพชร

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงศศิวิมล เวียงคำ

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขานำเพชร

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงอนงค์นาถ ทรัพย์เสือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำเพชร
เขานำเพชรวนาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงพิมพ์พา ศรีอวน

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขานำเพชร

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายวงศธร คาบพิมาย

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขานำเพชร

เขานำเพชรวนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายอดิสรณ์ สุวิโร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำเพชร
เขานำเพชรวนาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายกิตติพงษ์ เจียมจิต

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขานำเพชร

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายอัษฎยุทธ ผูกอารมณ์

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขานำเพชร

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายอนุชา จันทรเทศ

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขานำเพชร

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงนำผึง

้

ทุ่งแดง
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำเพชร
เขานำเพชรวนาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงปติมา สิงห์ดี

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขานำเพชร

เขานำเพชรวนาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายสรุศักดิ

์

ทองประเสริฐ
๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)

ปางเรือวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงภคมล คำละ ๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
ปางเรือวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงวราภรณ์ กระแสโท

๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
ปางเรือวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงพิมรนภา โอสา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)

ปางเรือวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงพิมพ์นภา ดวงมาลย์ ๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
ปางเรือวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงอนันญา อินทร์ชัย

๑๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
ปางเรือวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายวินัย ไกรสอน

๑๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
ปางเรือวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ นิลเกษม ๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
ปางเรือวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายอนุวัฒน์ ขันธวุธ ๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
ปางเรือวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๓๕
นางสาวปพิชญา อินคำพร

๘/๑๒/๒๕๓๕
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๓๖
นางสาววันดี ฤทธิโพธิ

์ ์

๒๗/๓/๒๕๓๓
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๓๗
นายวัชรพงษ์ ผลไพบูลย์

๒๑/๒/๒๕๓๔
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๓๘
นางสาววราพร วงศ์คร้าย

๒๘/๑/๒๕๓๒
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๓๙
นางสาวมลฑาทิพย์ รามโกมุทร์ ๕/๗/๒๕๓๓ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ อุไรศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายกรวิชญ์ สืบศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายศุภกิตติ

์

ไชยสาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายอิทธิพงษ์ พานรอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงแสงเทียน สารีเพชร

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงปณิตา พรมสุทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายนฤธี บุญชู

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายภูเก็ต กัลปา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงธัณย์สิตา สิริโชคธนวงษ์ ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงพลอยลดา ธรรมจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงอินณุญา ด่านกุลชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายอภิวัฒน์ คำเครือคง

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงกชพร อินทรศรี

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายวรรณสันต์ ใบพะออม

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายพงศ์พสิน กวางแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงวรวี เขน็ดพืช

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เกราะเพชร

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงสุภิสรา ขุนชาญนุชิต

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์

ศิริกาญจนาไพบูลย์
๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายพลพัส ตะติยะ

๒๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายนพรัตน์ แก้วทรัยพ์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายภัทรดนัย ภะวันตุ

๒๓/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงสิริยากรณ์ หายะชู

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายกิตติภพ แก้วเพชร

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงทัศนียา บุญพร้อม

๑๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายฐิติกร โสระ

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงณัฐพร ศรีมังกร ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงช่อผกา กล้วยสูงเนิน

๒๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายศุภกิตติ

์

มะนูญ ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายธนวัฒน์ เอียมครอง

่

๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงพัชริดา ฤทธิรัสสะ

์

๒๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงกฤติยาณี ใจวงษ์

๒๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงณัฐวัลญช์ เทียมทัน

๑๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงศรีไพร ศรีนาค

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงเสาร์ประภา แก้วเศษ

๑๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายปุญญพัฒน์ สอนสันติ

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายนพกร รองรัตน์ ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงจุฑามาศ อินทร์หอม

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงนภัสร แสงพายุ

๒๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายเดชาวัต มะยมหิน ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงเจนจิรา หงษ์ทับทิม

๑๑/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ ราหุระ ๒/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงประภาสิริ วรนาถจินดา

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงวรางคนิภา ตันตริภาคย์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญญา

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงวิภารัตน์ เทียงทัศน์

่

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงกัณทิชา ทิมประเสริฐ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงแพรว คงสัสตา

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงสรารัตน์ สุทินรัมย์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงจิราพร ใบพะออม

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงสุนิสา วงค์วาล

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงพิชญา ชุมพล

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ นันทลักษณ์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายณัฐภูมิ คงสัสตา

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายฑีฆาวุฒิ สุจารี

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงชารินี เรืองวงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงสุพพัตรา แก้วเขียว

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายสัณหณัฐ ภัทรบุญยพงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายณัฐดนัย ละออศรี

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงชลธิชา บุญโคตร

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงสุนิสา บุตรน้อย

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงนรีรัตน์ พุ่มมาลา

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงชฎารัตน์ พรมพิมพ์

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายปยราช แก้วกสิวิทย์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงเปมิกา ทองสอน

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ขำพาลี

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงภคนันท์ ขุนชาญนุชิต

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายพิชชากร ทับทิม

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายสาธิต แสนสงสาร

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายรณกร ดีพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายณัฐชา ศรีนาม

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายไตรรัตน์ ขวัญนาค

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายผาภูมิ เทพกำจร

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงประภัสสร แสงทอง

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงรัตนาวลี สุขนิรันดร์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงศศิธร อุริสุทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงญาดาทิตา อุ่นเมือง

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงแพรวณภา แจ่มจำรัส

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงพิชญา สินอิม

่

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงภัสสร ถินวิไล

่

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิลา

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายธเนศ เชียวธัญกรณ์

่

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงอาริตา หยัดแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงภาวิณี วงษ์เจริญ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายสิทธิพล มะกลำแดง

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงวรกมล สังข์ทอง

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงเดือนนภา อุดมลาภ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงนวลี นาคงยืน

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายธนพล กฐินสมมิตร์

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงกัญญาภัค ทองคุ้ม

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงนันทิชา มะยมหิน

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงณัฐพัชร์ คำหอม

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายชินวัตร พิมพ์จันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายธนชัย อุตะมะ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายโฆษิต ดอนดี

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายณัฐธชา วิเชียรโชติ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงธนสร สุขใส

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงรวิสรา กวางแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ฟกเงิน

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงจิราพร ปนจอม

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายอนุวัฒน์ ราชคฤห์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายศักดิรพี

์

ศรีคัณทา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๔๒ เด็กหญิงรัตน์สุกาญจน์
พรมดี

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงรัชปภา อินตา

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายศราวุฒิ อำคะชา

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงพัชรธิดา กลินมณฑา

่

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ทองน่วม
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

กิตติอรัญญ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายนันทวัฒน์ ฤทธิเต็ม

์

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายสุทธิกานต์ ละอองศรี

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงณัฐณิชา คงอ่วม

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงรวิภมร สอนจิต

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงตุลากาญจน์ เวชมานะกิจ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายเสกสิทธิ

์

กล้วยตระกูล
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงชาลิสา ถาจ่าจัน

้

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงสโรชา จันทร์ทอง

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายปญญา ประสิทธิกสิกรณ์

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงวารินทิพย์ พฤษพนม

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายณพภมร สอนคลัง

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายธีรพัฒน์ ปานอ้น

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ มวลคำ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงกนกทิพย์ สุขคล้าย

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงจุฑามาศ แสนละมูล

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายณัฐดนัย พันทะแสน

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายวิทยา ชูกลิน

่

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายจิรวัฒน์ ตระกูลศรี

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงแพรวา สังวาลย์ทอง

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายอภิเดช ก้อนจันทร์เทศ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงไปรยา สุวรรณสาย

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายวรรณชนก พุทธานุ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายกฤตภัทร บุญเพชร

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายกฤติพงศ์ นะคันทา

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงมินตรา ชุ่มสถิตย์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายวันชัย หนิมบก

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขคล้าย

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายพงศธร กอมะณี

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ บุญส่ง

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงพิชชาพร เลิศวิลัย

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายธเนศพล เลิศวิลัย

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงสุภาพร จำปานคร

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายอนุชา อุ่นแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายศตวรรษ นวมปน

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายธีรวัชร์กรณ์ ปะรักกะมานนท์

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงฟารุ่ง จันทนงค์

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายชัยวัฒน์ คุ้ยเจียะ

๊

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายไทเทิล บราวน์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายพิพัฒน์พง ใจแสน

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงวิจิตรา ญาติตะคุ

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงรัตติกาล สร้อยทอง

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงพิชญาภา ไล้ทองคำ

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายวงศกร ม่วงทอง

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายกมลวิช สุพนธนา

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายชัชพงศ์ คำชมภู

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงพรรัตดา อิมสมบัติ

่

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายวิศวะ วรชินา

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงพิชญา ปะเสนะ

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงญาดานุช บุตรโพธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงทาณิชา ช่างทอง

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายธิติพัทธ์ บุตรทอง

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายธนสิน มหาโพธิ

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงจีรนันท์ ชุ่มแจ่ม

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงณัฐธิดา มะโนน้อม

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายรัฐธรรมนูญ จันทร์เทศ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงพรรณวษา อิมสมบัติ

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงปาริชาต สมพงษ์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เกตุน้อย

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายอภิวุฒิ พลสิงห์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงเบ็ญจรัศม์ ดวงรัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงพิศา ก้อนจ้าย

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายพงศธร กุลอ่อน

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายธนภัทร แสนศรีเลิศ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงพรรวินท์ ไชยเลิศ

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บ่อถำ

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายธนภัทร ยังยืน

่

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงกุลจิรา คำใส

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงนภัสสร สีมีงาม

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงชุติมณฑ์ สุทธิคราม

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายปฏิพัทธ์ ครองดี

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงชนัญชิดา มิงสกุล

่

๒๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายจักรภัทร ถาวันจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายกฤตภัค ผูกอารมณ์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายฉัตรวิศิษฎ์ แก้วกองนอก

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายธนโชติ บรรดารัตน์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายพีรวิชญ์ แพรจิตร์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายวงศกร พาต่อ

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงกาญจนา เพ็งวัง

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์ลา

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงณัฐชา ศิริศิลป

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงนันณัฐชา มานะต่อ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงพัชริดา ชาวระหาญ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔ / ๒๓๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงรัตน์ชดาพร พันธ์ดี

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงวรัชยา เข็มทอง

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงสายนำ กล้าเขตกรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงอรณพา ประกาศ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงรมิตา โพธิศรี

์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงปทิตตา เลิศชนะวงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายชนันธร ม้วนทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายชาคริต แสนสุภา

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายธัญกร นิลปกษี

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงศิริณัชฐา จันทร์ศิริ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงศิโรรัตน์ คล้ายสุบิน

๑๗/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายพิพรรธ ใบทับทิม

๑๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายยศภัทร พวงคำ

๒๗/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายสมหวัง บุยมา

๑๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายนพณัฐ แก่นพุทรา

๑๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายณัฐกิตต์ พุฒตาล

๒๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

มีสำลี
๑๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายสหัสชัย เหมือนอิน

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญเพชร

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายนพพร แก้วกลม

๒๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายเดชอุดม มหันรัตน์ ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายอนุพงษ์ อุปทุม

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายวิริยะ อึงน่วม

่

๒๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงกัญญ์วรา ศรีประสงค์

๑๓/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงสุธิชา ทองม้วนวง

๒๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พวงพันธ์

๒๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายมนัสกร สุวรรณสิงห์

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายภูวนาถ เพ็งหมู ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงปภัสรา โพธิสิงห์

์

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงมาริษา แสนบุญ

๒๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงขวัญชีวา สาธุ

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายดุลยพล เทียนศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงวีรวัฒน์ อินทุเศรษฐ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

มีแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายอนุสรณ์ หาญเหียม

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๕ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายชิษณุพงษ์ สุวรรณสิงห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายฉัตรชัย ชืนทองคำ

่

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายอนันต์ เปนไทยแลน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงจันจิรา แท่งทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงพลอยชมพู บุญศักดิ

์

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงจิรจิตร ใบทับทิม

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ พรมแสน

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายอดิศร จันทร์เสน ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงมนัญชยา ลูกแก้ว ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายภูรี คล้ายสุบิน

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายศรนรินทร์ แซ่ลอ ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายธีรพันธ์ ภูจอมนิน ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายวิฑูรย์ สู่สุข ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายภูนภัส พูลเขตร์กิจ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายเสกสรร ทองม้วนวง

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายภาณุพงศ์ รอดเรือง ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายสุเทพ อินทรจันทร์

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายนัฐพล หาญเหียม

้

๒๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงธิติมา ดวงรัตน์

๒๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายรพี แสงทอง ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายวิรัตน์ แสงทอง

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายมณฑวรรษ ชัยปญญา

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายแสนธารี ฟนล้อม

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงชยานันท์ โพธิเล็ก

์

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายศิริวัฒน์ ทองดีมสี ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายรพีภัทร เกษสาคร

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายอรรถพร ก้อนพร

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงธารารัตน์ ยิมสายคำ

้

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายธีรเดช ด้วงลอย

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายอาทิตญา แก่นพุทรา

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงดีรัมภา ยาวรัมย์

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายนพรัตน์ ปานน้อย

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงนฤภร นาเมืองรัก

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงสุวนันท์ ริดศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงภวริศา พัชรวรนนท์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงจิรัตน์ติการ์ ศรีพรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายนรินทร มานะต่อ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงชุติมา ทับทอง

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงวันวิษา หะยีอาแว ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงสุชาดา ปองคำ

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงณัฐฌาภรณ์ ศรีสมุทร

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายนรากร ประเสริฐดี ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงดากานดา เพชรนิล

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายปาตัส สาริเต๊ะ ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายจุฬา จันทร์ประเสริญ

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายชานน เทพสุธรรม ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ่างทอง  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายจามร ศรีคชไกร

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายชัยภัทร ชีวาพัฒน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายชัยยุทธ์ ชรากลาง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ พิกุลทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายดลพกร อินกลัด

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายพชรพล เผือกแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายพีระพัฒน์ รัตนะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายรุ่งโรจน์ บุญโพธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ชืนบาน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงจิรวรรณี การะศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงชณิตา ชาญเชาว์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงชนิษฐ์ภัคค์ พรเปยบุญมี

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงณัฐภัทร หนองหลวง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงณิชนันท์ แซ่เอียะ

๊

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงทักษพร รุ่งสันเทียะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ คงอรุณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงลีลาวดี คงเปลียน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงวรัมพร พูลสวัสดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงศศิธร เจิมขำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงสุมิตรา พรมสา

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงอาทิตยา อึงน่วม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงนลพรรณ เกล็ดประทุม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงอริยา สร้อยเพ็ชร

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายกฤษณ์ดนัย แก้วร้อง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๗ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายกีรติ อุชชิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายชัยณรงค์ เกิดวาระ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายณบรรณรต ปนจุไร

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายดุลยเดช หญ้าลาภ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายสรวุฒิ คำภู

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงทิตาวีร์ วัฒนจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงธนภรณ์ เล็กสุ่น

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงพรพิมล ศรีอันยู้

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงพรหมพลอย ปานพลอย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงมุฑิตา จันทะวงษ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงวนาลี ชนะภัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงวรรณวิษา พุทธะบุตร

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายณัฐวุติ ปรางค์โท้

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายธรรมนูญ มะลิลา

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายนนทพัทธ์ บัวทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายวีรวิชญ์ ยิงศิริธัญรัฐ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายสุวิจักขญ์ แซ๋ย่าง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทันจันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๕๓ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ลอพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงกัณนิกา สรรคบุรานุรักษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา หาดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงชนกสุดา วังชัยศรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงดุจสิตา สัมฤทธิดี

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงนัฐนารี ภู่เรือน

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงปณิตา โพธิศรี

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงปาณิสรา ปรางค์สมบัติ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงพรรณเทพา รักษ์ศรีสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงพราวรวี ไกรเพชร

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงพิรญาณ์ เอนอ่อน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงศิลาพรรณ จงสมบูรณ์โภคา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงหทัยภัทร มหบุญพาชัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายกฤติน พลขันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายณัฐพัชร์ เพ็งเพชร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายณัฐวงษ์ วงศ์วังจันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายพิรชัช ศรีเดช

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายเมฆินทร์ สังข์ยก

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายสรวิชญ์ ศิลาโท

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงกมลชนก รุ่งสุวรรณ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๗๓ เด็กหญิงกัญญ์ญาพัชร
ชายทวีป

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงจันทรภัทร ตังอรุณ

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงชนนิกานต์ จันคง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงชัชฎาพร พุ่มทุเรียน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงธนิตาภรณ์ วงพาลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงปณตพร ยอดหงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงพนิตสุภา สงขัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงพัทธนันต์ รัตนศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงภัทราวรรณ สร้อยสุข

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงมาริสา คำอ่วม

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงลิปดา พงษ์คำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงศิรประภา ชินวงษ์ทัน

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ฤกษ์งาม

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงสราพิณ คชินทร

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงสิลินประกร ไกรยวงศ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายจุลจักร เจริญพุทธมงคล

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายชาตโยดม จารุพรรธ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายธนกร โพธิแนม

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายนภัทร เหล่าวชิรวงศ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายพงศธร เฮงสุวรรณ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายพีระวิทย์ ราชชารี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายภูดิศ โคมบัว

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายภูมิรพี แตงแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายรชต เกษอุดมทรัพย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายรักษณ คงศัตรา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายวรภพ ศรีอนันต์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงฉวีวรรณ ไทยประไพสาร

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงญาณิศา เย็นใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงนภกมล ลักษณะมีศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เทียนเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงพิมพ์สุดา จันต๊ะวงค์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงภรณี เวียงดาว

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๙ / ๒๓๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงอภิสรา โม่มาลา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ มีสกุล

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายธาดา จันทะโย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายปฐมพร ปรีเปรม

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายสังขกร ศรีสันต์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายสุรสีห์ ปรางศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงชนัญชิดา ฤชุรุ่งเรือง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงชนัดดา อินพรหม

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงดวงพร ชุนตาล

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงปยะมาศ ระวังภัย

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงเหมือนชนก วุ้นนที

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายจักรกฤษ กล้วยตระกูล

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายภูริพัฒน์ จวงจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายสัมฤทธิ

์

นครพุ่ม
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงขวัญเรือน พีระพันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ พวงน้อย

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงพิรดา ผิวผ่อง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงโสภิตนภา สุ่มพัฒน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายธนภูมิ ชุนฟง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายนันทวัฒน์ โพธิพิเนตร

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายศุภานน สิงห์เรือง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงปริญญา อัยรา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงสลินทิพย์ แสนสมัคร

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงอรวรรณ เทียงศรี

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงจันจิรา เย็นใจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองแจ่ม

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงญาดา ยอดนิล

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงฐิติมา ดีคำน้อย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงธนพร สุขทรัพย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงเนตรสกาว วงษ์เขียด

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงลภาวรรณ มากะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงวิลาสินี จีนพันธุ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงศศิกานต์ สมโภชน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงนพวรรณ ทิมสี

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงพรนภา ทองเข้ม

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายภานุพงศ์ เงินฉลาด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายฐาปนพงศ์ พุ่มริว

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายณัฐพงค์ จะระนะธัมโม

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายนิรวิทธ์ คงอรุณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายพงษ์เพชร สิงห์แก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายสิรวิชญ์ จันทร์ศักดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายสุวัฒน์ชัย ไหล่แท้

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงกฤษณา เชือขำ

้

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงกันตพร เขียวแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงธนภรณ์ เจนธัญกรณ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงนันทิพร คุ้มสุวรรณ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงนิภาพร ปนไชยศ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงปรมาภรณ์ ปรมะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงมณชญา วิมล

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงรวินท์นิภา ดาเลิศ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงวรินรดา อารมย์รืน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายภูเบศ ขจีรัตน์วัฒนา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงจันทิมันต์ ไชยวิสุทธิกุล

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงเบญญาภา นภาพรรุ่งโรจน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงภัทรมนต์ บุญมี

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงเกวลิน อินกราด

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงชิดตะวัน จ่ายนอก

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงฐิติชญา ก้อนแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงบุษบา จินบุรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงเบญญาภา เรืองเวช

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ สุขสบาย

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงภัคจิรา สถาพร

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงศศิวิมล ปนทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงสิรามล คมสัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงอารยา ศรีนิล

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ ศรีสังวาลย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงพร้อมพักตร์ เปนสุข

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงศิริวรรณ์ ตาคะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงชฏาพร ยาสา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

นิลสนธิ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๑ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงกุลนาถ ภูโอบ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงจิราวรรณ คงอยู่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงนริศรา โสภาค

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงบัณฑิตา หล้าเมือง

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายเจษฎากร ยังยืน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายชัยอมร อินทร์เเก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายศิริชัย เกษมสุข

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายสุวิจักขณ์ พันธุหอ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายธีรพัฒน์ คำเหลือง

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงธัญทิชา ยุติธรรมสถิต

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงปริยากร เกตุสวัสดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงพิชญา อรรควงษ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงศศิธร ขันทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงสุณัชชา พิทักษ์สังข์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๘๙
นางสาวนภัสพร เปยมสิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๙๐
นางสาวศิรินภา เกิดพงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ อินทร์หอม

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๙๒
นางสาวสุพัชชา อินเเก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงอรพรรณ ปรุงชัยภูมิ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๙๔
นางสาวนิชากร ทุเรียนทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๙๕
นางสาวสุพรรณี ศิรินาค

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๙๖
นางสาวอัยลดา แซ่เฮง

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงรัฐชฏา นันดี

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๙๘
นายอริย์ธัช สร้อยเพชร

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๐๙๙
นางสาวสุภาวดี ธีโรภาส

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๐๐ เด็กหญิงประภาพรรณ
เกษี

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๐๑
นางสาวธนวัน สระศรีสม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๐๒
นางสาวพนิดา วันดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายจักรพล มันกสิกรรม

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๐๔
นางสาวปนิดา ภัทรวารีนนท์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๐๕
นางสาวปยธิดา รังผึง

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๐๖
นางสาวภัทราภรณ์ นิลเนียม

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงสุธาสินี ปรางค์ศรีทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๐๘
นายปฏิภาณ ยาหอม

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๐๙
นางสาวพิยดา สุวรรณวงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๒ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๑๑๐
นางสาวทิพปภา ฉัตรชุณหกุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๑๑

นางสาวธนภรณ์ ใยสวรรค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงแพรวนภา จุลพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๑๓

นายเชษฐา หมวกสอาด
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๑๔

นางสาวอนุศรา เกษเปรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๑๕

นายภานุพงศ์ เจรสาริกิจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๑๖

นายอดิศักดิ

์

กรัดภิบาล
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๑๗

นางสาวธัญทิพย์ พิเดช
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๑๘

นางสาวนลินทิพย์ เกยูรวิเชียร
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๑๙

นายพีระวิทย์ ตังเขตการ

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๒๐
นางสาวณัฐชา ธูปบูชา

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงธนพร เรือนบัว
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๒๒

นางสาวพรรณภษา พุ่มรอด
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๒๓

นางสาวปยะวรรณ ปราณี
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๒๔

นายพัฒนรัฐ บดีรัฐ
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๒๕

นางสาวสริตา ขวัญตา
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๒๖

นางสาวสุพัตตรา จากมะพลับ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๒๗

เด็กชายกอบสุข โวหาร
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงปณณิตา ศรีวิจิตร ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงกัลยกร กำมอญ ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงฝายคำ เวทีนันท์

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงนพรัตน์ กวักหิรัญ
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๓๒

เด็กชายวีระพันธ์ สุพรรณชาติ ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงวาสนา อาจจุลลา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงณัฐชญา โชติชีวเกษม ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายก้องนรินทร์ พิเกณ

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงธิดาวรรณ กิมประเทศ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงธัญญธร แบรดลี

่

๕/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กชายธนกฤต สงภักดี
๑๗/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๓๙

เด็กชายธนกร หมไพโรจน์ ๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายฐานนต์ มุ่งหมาย

๑๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงสุวภา ออมสิน
๒๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงญาณิสา ไร่สงัด ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๔๓

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ชิณวงศ์
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายอรรถพรรณ์

เรืองกนกกาญจน์
๓/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงธัญรดา ใจกล้า ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายพรพีพัฒน์ ศิลปะวิสุทธิ

์

๑๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงชยาภรณ์ สุวรรณโชติ
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายรัฐธรรมนูญ โยชนะ ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๔๙

เด็กชายพงศธร สีดานุช ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายจักรพงษ์ อินทร์สว่าง

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงศิลารัตน์ เอียมอุไร

่

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายธนกานต์ พรมจันทร์ ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายเตชสิทธิ

์

สิทธิรักษ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายคเณศ ประดิษฐ์ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๕๕

เด็กหญิงธนกาญจน์ เมืองสังข์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงภคมณ นุชรุ่งเรือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายกวิน หาวอง
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๕๘

เด็กชายธีทัต น้อยบุญอยู่
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๕๙

เด็กชายพิทยุตม์ สุบิน ๕/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงวรัทยา เครืออยู่

๑๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายธนากร สุขสบาย
๑๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงมณีนุช พรมมา
๒๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๖๓

เด็กชายธนาวุฒิ สาภู ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงผกามาศ สิบเพ็ง ๓/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กหญิงอรพินธุ์ บุญน่วม ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ บริรักษ์
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๖๗

เด็กชายณัฐภัทร เกตุมี
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายบุญญวัฒน์ ภู่ระยับ ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงสิตานันท์ กลัดเกล้า ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงพิชามญชุ์ แก่งศิริ

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงสาธิดา อินตา
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงทินภัทร ขาวจุ้ย ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงนริศรา จันทาเทพ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา จริยประเสริฐสิน ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๗๕

เด็กชายอภิชาต พลแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงชลธิชา อึงมา

่

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงพัชริวรรณ เรืองวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายปรมินทร์ อินแก้ววงค์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๗๙

เด็กหญิงภัคญดา เปยมสุข ๕/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงพัชริญา เปยมสิน

๑๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงนิรชา หนองหลวง ๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๘๒

เด็กชายศุภเชษฐ์ ขาวทุ่ง
๑๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงรัตนากร โชระเวก ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงสุนิสา ภู่สงค์
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กชายพงศ์ศกรณ์ ทองปรน
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๘๖

เด็กชายณัฐวัฒธิชัย แซ่ก๊วย ๓/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายกฤตนก ปนแก้ว ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายปายเพชร พรมมาตร์
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๘๙

เด็กชายจิรวัฒน์ พวงน้อย
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายพศิน จันทร์คล้อย ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงณิชนันท์ หาญณรงค์
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงธันยพร บุญศาสตร์
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงวาสนา หินกลอง ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๙๔

เด็กชายณิชากร วิชากูล
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงชารีดา ดำนาดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงสุธีกานต์ กรวิภาสเรือง
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงศศิชา ขุมเพ็ชร
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงวิมลมณี สำรีดี ๕/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กชายอนุพงษ์ มาลัย
๑๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงญาณิศา เอียมเทศ

่

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายธีรพัฒน์ พลอาชา ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายนิกร อ่อนอันทร์ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายธนารัติ แก่นปรีชา ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายสถาพร พงษ์วิรัตน์ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายธนพงษ์ โฉมแก้ว ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงลลิตา กล่อมกลม ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงวรกาญจน์ คุ้มกัน ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงปาณิสรา สุขขา ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายพันธดนย์ ชาวพม่า

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายชนะชัย ขำเดช ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เหล่ากอปกิจ
๒๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กชายจีรวุฒิ จันทร์เอียม

่

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กชายเปรมชัย กาลาปา ๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๑๔

เด็กชายณัฐพงค์ บดีรัฐ
๑๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายอรรคพันธ์ อึงมา

่

๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายฉัตรดนัย เกิดพิทักษ์ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๑๗

เด็กชายวิวิธชัย พันธ์แสน
๒๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายนัชพล ภู่ภีโญ
๒๖/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงมนธรา สนธิรักษ์
๒๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงบุสบา ฉิมสุข

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงประกายดาว ขันทอง

๑๒/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงปาณิศา ประดุจมณีพันธุ์
๑๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงเกวลิน ศิริรอต
๑๔/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ อนุสนธิ

์

๑๓/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงศิริวรรณ พิพิษ
๒๐/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงชนัญชิดา ดุลมา ๘/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงชุตินัน อินจุ้ย
๒๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๒๘

นายวีรวัฒน์ ขอจิตต์ ๒/๒/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๒๙

นางวิไล หม่องมะลิต๊ะ ๑๐/๓/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๓๐
นางสาวอนุสสรา เงินฉลาด

๒๐/๒/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เรือศรีจันทร์

่

๑๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงกัญญาภัค การภักดี ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีสุข
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงธีรนันท์ พรมแดน
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายณชา ใต้อุดม ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๓๖

เด็กชายวัชรพงษ์ นนท์คำจันทร์
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงปาณิตา
นิมิตรประสพโชค ๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงอคัมย์สิริ เชยจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายอานัส พงษ์อารี ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงเขมจิรา มิลา

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๔๑

เด็กชายพิชิตพงษ์ ศรีพรมมา
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายกณิศ พาพิมพ์ ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงชุติมา สีหาตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงภูริน คุ้มคงศักดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๔๕

เด็กชายพงศ์เทพ เกษนิสกิจ ๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายสุพศิน เชือเสือ

้

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงชุติมา อึงศรีคราม

่

๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงณิชชา จันสุคต
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๔๙

เด็กชายวีระพัฒน์ ชัยวิเศษ ๓/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายวรายุ ศรีพรม ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กชายรพีภัทร อินรัศมี ๗/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๕๒

เด็กชายสิริศักดื หอมจันทร์
๑๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กชายสุธี วัฒนศิริ
๒๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๕๔

เด็กชายสิทธิเดช น้อยชิน ๔/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายกฤติพงษ์ สว่างแจ้ง
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๕๖

เด็กชายณัฐพล ยืนสุข
๒๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงจิรภิญญา ประกัน ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๕๘

เด็กหญิงปาริตา เกตุแก้ว
๑๗/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๕๙

เด็กหญิงพิยะดา ชูทรัพย์
๑๑/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงปลายฟา ยืนสุข

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายขวัญเมือง คิมหัน
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายมงคล สังข์ประเสริฐ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายสุรศักด์ วัดเกลียพงษ์

้

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายธรรมรัตน์ วิชัยวง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กชายพุฒิพงษ์ ชำนาญศิลป
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กชายพชร นิลมณี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงภัทรศยา อภัยศรี
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงธนัชพร สายคำธร
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงวาสินี ศรีมหรรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงสุนันทา วงษ์โคคุ้ม

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ การะเกด
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๗๒

เด็กหญิงเจนจิรา ล้วนทร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กชายวีระพงศ์ มนเวช
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายคงกริช จิระวงศ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ระวัง
๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๗๖

เด็กชายชิติพัทธ์ โอมฤก
๒๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงวรรณณิสา มีมุข ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงธีริศรา จีนจันทร์
๒๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงอริสา แก้วกรรณ์
๒๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงอริยาพร แสนกุน ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงสุกัญญา พงษา
๑๑/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงศิโรรัตน์ เพ็ชรชุมพล
๒๖/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๘๓

เด็กหญิงณัฐชา หงษ์ทอง
๒๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๘๔

เด็กชายสิทธิชัย ใจสระ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายนิรัตน์ สาวงษ์ ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๘๖

นางสาวพรวิสุทธิ

์

อ่อนน่วม ๑/๒/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๘๗

นายบุญส่ง บำรุงสุช ๕/๕/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๘๘

นางกันต์กนิษฐ์ บุญเสริม
๒๒/๖/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๘๙

นางสาวปาริฃาติ จันทร์ครุฑ ๙/๙/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๙๐
นางสาวพัชณีญา ยวงใย

๒/๑๒/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๙๑

เด็กชายกฤษณะ บัวสาย
๒๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายปฏิภาณ ฃวัญมา ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กชายธนพล เรือนภู่
๑๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๙๔

เด็กชายสุวิจักขณ์ บุญแจด
๑๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๙๕

เด็กชายณัฐวัตร จันทร์ศรี
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายนิวส์กร รุ่งระจิตต์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงพรนภา ดาวลอย
๒๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก้วกองสี

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงศิรประภา คุ้มหมู่
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายนพกร หมอจีดพิมาย ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงพิชญ์สินี สุ่มเมือง

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงสุภัทรสรณ์ หมอจีดพิมาย

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายเจษฎา ศรีสมศักดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงณัฐชา แก้วกองสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายอภิรักษ์ เผือกแพ้ว

๑๘/๕/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายปยะพงษ์ บุญรอด

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายวราเทพ พุกทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายจีรพัฒน์ รินธชัย

๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายทีฆทัศน์ ทับกรุง ๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายฉัตรชนก จันตรานุช

๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๑๑

เด็กชายอานุภาพ ภูมี
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กชายธนโชติ พิรณฤทธิ

์

๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กชายธยาน์ณัฎฐ์ ศรีภานุมาตุ
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๑๔

เด็กชายณัฐพล จำนงค์
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๑๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ มังคะละ ๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงณัฐนิชา บำรุงศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงอลิศา แสงสุวรรณ์
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงจัณภา พัดเจริญ ๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงปาริชาติ ทับทิม
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงสิริญาภรณ์ แท่นนอก

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา ทุยตระกูล
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงวารุณี อยู่ยอด
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายโกศล ง้าวแก้ว
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กชายต้นตระการ หมันเขตกิจ

่

๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายรัฐภูมิ คำฉิม ๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๒๖

เด็กชายก้องภพ พรหมไชยะ
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายถานุวัฒน์ รุ่งเรือง ๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กชายกฤษณะชัย บุญเพชร ๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๒๙

เด็กชายภูริพัฒน์ คุ้มภัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายนวพล งิวลาย

้

๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายณยุพล บัวอ่อน ๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายเจษฏา คนกลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายอัศราวุฒิ เรือศรีจันทร์

่

๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงจิดาภา ชาติสุทธิ
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงรัตติการณ์ ชัยผุย
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงจันธิรา มีมุข
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงกรรณิกา มะแม้น
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงกลินสุคนธ์

่

สระศรีสม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเพชร
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงกัณธิมา สุขใจ

๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงมาลัยพร หมู่หาญ ๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายศิรสิทธิ

์

สำราญ
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายอภิรักษ์ รืนรวย

่

๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายสามารถ สามารถกุล
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๔๕

เด็กชายวีระพัฒน์ สาระพงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๔๖

เด็กชายฐิติพงศ์ คำฟู
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กชายจิตติภัทร คำจีน
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายนิรภัทร อัมพุช
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๔๙

เด็กชายชนาภัทร เรืองธง ๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายธนาธิป เติมศักดิ

์

๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงพีรพรรณ กิมิพันธ์
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงจิรดา คงคาเนาวรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงธัญจิรา บุญเลิศ
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงศิริธร บัวแพง ๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๙ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กหญิงธนิสรา

ฟรานซิสคา  โวเลอร์
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงณัชชา แก่นคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงเบญญาภา เขียวอุบล
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงกนกพร สุขสาม
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงวิไลพร วังนาค
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงชิดแพร เพชร์แสง

๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงมิงกมล

่

ทังถิร

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงวรรณิศา ภาธรพสิษฐ์
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายนพีภัทร์ พันธ์ศรี
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายกฤตภาส แก้วสวาสดิ

์

๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๖๕

เด็กชายนัฐพงศ์ ปแว่น
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กชายณัฐชนน พุฒทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อำนาจเจริญ
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๖๘

เด็กชายปรีชา พาพรหม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๖๙

เด็กชายกิตติพงศ์ ฉิมสุข
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายพิชชากร เวชกร

๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กชายชาตโยดม กวยะปาณิก
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๗๒

เด็กชายนรินทร สามทองบุตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๗๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

เปนสุข
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายกิตติกวิน ซ้อนกลิน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ เกียรติกมลเลิศ
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กหญิงกุลธิดา พิกุลทอง
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๗๗

เด็กหญิงนิลวรรณ วารี
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงกนิษฐา เงินทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ กะมุทากร
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงวีรดา กมล

๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๘๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิกุลทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงทรายขวัญ บุญประคม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงธนกร เกิดอินทร์
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงภัครนันท์ ทัพชุมพล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๘๕

เด็กชายโอบนิธิ ศรีม่วง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แดงประเสริฐ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุทธิชัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงชนิสรา ปฏิสังข์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๘๙

เด็กชายทินภัทร์ เขม้นกสิกรรม
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์ เงางาม

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๙๑

นางสาวพิมพ์วิภา จินะสทุ่ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๙๒

นายศุภกร สังข์ปอม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๙๓

นายอรรถวุฒ มารมย์
๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๙๔

นางสาวนิศาชล ทองม้วนวง
๒๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๙๕

นางสาวศิริภัสสร เพชรชโน
๑๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๙๖

นางสาวจิตรา พรมจีน
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๙๗

นางสาวสไบทอง ผิวเหลือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๙๘

นางสาวจุฬารัตน์ บวบทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายภิญโญ คัณฑะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายกิตติธัช ชอบธรรม

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายนัฐวุฒิ ก้อนหิน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงพัชรา หมืนแผ้ว

่

๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงกัญรญา มุสิกะพันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงวันดี สว่างแผ้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงอรณี เก่งธัญกิจ

๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงปพิชญา สุดประเสริฐ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายกิตติพร สายคำธร

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายณัฐพล พวงไทย

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงกุลณัฐ มังคัง

่ ่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงนำฝน คอยสันเทียะ

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายปฏิกรณ์ พวงไทย
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๑๒

นายมงคล พ่อมูล
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายนนท์ปวิต กะวะณิช
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กชายศุภชัย ชอบธรรม
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงณัฐวิภา ภิรมย์มาต
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ ยิมละมัย

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงสุพัชชา จันทร์แก้ว
๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงชลธิชา พูลกำลัง
๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ มะโน
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายธีรภาพ สุขหิรัญ

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายพิสุทธิ

์

สุทธิสน ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายธีรพล สุขหิรัญ
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงภัทรวดี พูลทอง ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา อ่วมอยู่
๒๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๑ / ๒๓๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงสุชัญญา มากบุญ
๒๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงวันวิสา กลินเทียน

่

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๒๗ เด็กหญิงทรรศิกาตันณิติ

ตัณนิติศุภวงษ์
๑๕/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงเนตรนิภา คีรีวัฒน์
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายมนพัทธ์ สิมตะมะ
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๓๐
นายวิชาญ จันทราราม

๐๖/๑๑/๒๕๑๗
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๓๑

นายอิทธิภพ เนียมทอง
๐๖/๐๓/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายนนทรี ศรชัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายสตางค์ คำส่ง ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กชายศุภาโรจ ขำพตร
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงวิภาวดี นัดครีบ
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงยลรดี เสาวรส
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงสุจิตรา อยู่ยอด ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ขันนาค
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงธนพร พลแสน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงสุนิสา รอดเทศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายเพิมทรัพย์

่

เพชรเภรี ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายสุทธิภัทร สุทธิชาติ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายกฤษณพล
ประเสริฐอุดมศักดิ

์

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายเกียรติกุล ประสิทธิศาสตร์

์

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงกาญจนาพร แสงภารา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงดนยา มิสา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๔๗

เด็กหญิงภูริภัทร ปานเทศ
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงปทุมวดี พันธะ
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงณัฐฐิณี ตาทิพย์ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นนทะพัฒน์
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๕๑

เด็กชายสุเมธ แก้วดี ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ เกิดปอม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงธนภรณ์ คำแดง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๕๔

เด็กชายอัษฎาวุธ เมที
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๕๕

เด็กหญิงยุพา ธาระวุฒิ ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงอาภัสชา ใจมัน

่

๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงอารยา ใขมัน

่

๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงชุติมา พรมจันทร์
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๕๙

เด็กหญิงณัฐญา อินทรัตน์
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วบุตรดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงสาวิตรี นุชแม้น
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๖๒

เด็กหญิงทิพวรรณ อิมเอียม

่

๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงสุนิสา ศรีศร
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงเกตุแก้ว ขาวจุ้ย ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายศตวรรษ จาดเนือง ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๖๖

เด็กหญิงฐิติมา วงประดิษฐ์
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ จันทร์ทอง
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กชายเจษฎา เจตร์เขตร์การณ์ ๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงณัฐพร แสนไม้
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายวันชัย มันคง

่

๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงทิพวรรณ แก้วสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายวิชัยยุทธ ฉัตรชัยสุริยา
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงมาริสา คำจริง
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๗๔

เด็กหญิงรุ่งนภา จันทร์แดง
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงชาลิสา อ่อนกล้า
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงปาลิตา รอดขำ
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กหญิงพัชราภา รามบุตร
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๗๘

เด็กชายโชติ ถาวร
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เพียรรัตน์ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายอัครพล ทองด้วง

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๘๑

เด็กชายภานุวัฒน์ บดีรัฐ
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๘๒

เด็กชายพิเชษฐ บัณฑิตอำไพบุญ ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายชาคร บุตรพรม
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ ยามวัน
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงจิรารัตน์ สุขอ่วม
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๘๖

เด็กหญิงธนพร แก้วมณี ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ใจเงิน
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๘๘

นางสาววิไลพร แสนขัด
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๘๙

นางสาวธิดารัตน์ วิลาวรรณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๙๐
นางสาวนำฝน เรือศรีจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๙๑

นางสาวกมลรัตน์ ชืนกลิน

่ ่

๐๕/๐๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๙๒

นายธีทัต ดวงหิรัญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๙๓

นางสาวพัชชา เบืองสุวรรณ์

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๙๔

นางสาวพิชชานัน จูงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๓ / ๒๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๔๙๕

นางสาวเพราพิลาศ ดวงตา
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๙๖

นางสาวเฟองลัดดา โพธิทอง

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๙๗

นางสาววิไลลักษณ์ ปญญาครอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๙๘

นายธนดล ต๊ะวัน
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๔๙๙

นางสาวพรรณิกา เสือดำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๐๐
นางสาวพรอัมภา ระงับพิษ

๒๙/๐๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๐๑
นางสาวจันทร์ธิดา เย็นวัฒนา

๐๙/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๐๒
นายณัฐพล ช่วงโชติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๐๓
นางสาววาลิตา สุวรรณโฉม

๑๐/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๐๔
นางสาวทิพปภา หินชะนะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๐๕
นางสาวดาริกา คุ้มภัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๐๖
นางสาวจิราภา สินตะมะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๐๗
นางสาวเครือมาศ บุญแฟง

๒๕/๐๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๐๘
นางสาวณัฐธิดา สว่างเดือนฉาย

๑๔/๐๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๐๙
นางสาวเฟองฟา ตอสี

๒๗/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๑๐
นายดำรงศักดิ

์

สุขแจ่ม
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๑๑

นายณัฐพงค์ สุขทิวา
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๑๒

นายกฤชณพงศ์ ยะวงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๑๓

นายรวิพล จุลคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๑๔

นายพลเอก ขังทัด
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๑๕

นายนวพล ศีรีผา
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๑๖

นายชินวัตร ท้วมบัว

๒๒/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๑๗

นายศราวุฒิ มอไธสง
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๑๘

นายนราชัย สาเลิศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๑๙

นายชัยวัฒน์ เอียมแดง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๒๐
นายธนชัย ชนะพิศ

๐๔/๐๕/๒๕๔๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๒๑

นายวัชรพล ใจชืน

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๒๒

นายนพพล ชูสิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๒๓

นายวัชรพงษ์ ตาแสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๒๔

นายณัฐกรณ์ เข็มเพชร
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๒๕

นายพีรภัทร สกุณา
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๒๖

นายระพีพันธ์ ประกวด
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๒๗

นายสหรัฐ สาพงษ์เอียม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๒๘

นายพงศ์เทพ แสงพลเดช
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๒๙

นายวิสศรุต มันกิจ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๕๓๐
นายชัยอนุชิต ยอดคีรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๓๑

นายวิศรุต รังสร้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๓๒

นายณัฐวุฒิ ผึงเจริญ

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๓๓

นายอิทธิโชติ เหมือยไธสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๓๔

นายทิพากร อ่อนสกุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๓๕

นางสาวรัชพร ยีโพธิ

่ ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๓๖

นายนพสินธุ์ ใจปานนำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๓๗

นายชยันต์ มีโชค
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๓๘

นายจักรชัย สุขเจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๓๙

นายศิริโรจน์ ปนสังข์
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๔๐
นายมินธาดา น้อยนิล

๑๑/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๔๑

นายธรรณธร ผิวพิมพ์ดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๔๒

นายสหฤทธิ

์

ประสาทสิทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๔๓

นายพิชิตชัย ศรีวิชา
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๔๔

นายภาดล ศรีพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๔๕

นายธีรภัทร แสงจันทร์ลอย
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๔๖

นายวรเมธ จักรพงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๔๗

นายประชารักษ์ สกุลเมือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๔๘

นายวริศ น้อยเขียว
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๔๙

นางสาวธนภรณ์ อินชูใจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๕๐
ดร. พิทักษ์ มหบุญพาชัย

๑๔/๐๒/๒๔๙๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๕๑

ดร. ธิติ มหบุญพาชัย
๒๙/๐๗/๒๕๒๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๕๒

ดร. ธิติมา เสาวยงค์
๑๓/๐๓/๒๕๒๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๕๓

นายไพฑูรย์ กตกุลเดโช
๐๑/๐๖/๒๔๙๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๕๔

นายประหลาด จันทะโก
๒๖/๐๓/๒๔๙๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๕๕

นางสาวกุญชรี บุญคุ้มครอง
๒๓/๐๘/๒๕๐๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๕๖

นางทับทิม เฮียนเจริญ

้

๐๕/๐๗/๒๕๑๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๕๗

นางเกศกนก ชนะพิศ

๑๑/๑๒/๒๕๑๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๕๘

นางปาริชาติ กอสัมพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๑๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๕๙

นางสาวรุจรี กอสัมพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๑๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๖๐
นายเอนก เมืองฉาย

๐๘/๐๙/๒๕๒๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๖๑

นางสาวมณฑริกา รัตนพิไชย
๒๕/๐๔/๒๕๑๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๖๒

นายเบญจะ ปนจุไร
๒๖/๐๙/๒๕๒๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๖๓

สิบเอกปริเยศ จันทะโก
๒๐/๐๘/๒๕๒๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๖๔

นางภาชินี ทุ่งโพธิตระกูล

์

๑๗/๐๗/๒๕๒๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๕๖๕

นายบุญอนันต์ ทุ่งโพธิตระกูล

์

๑๔/๐๖/๒๕๒๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๖๖

นางสาวสุพรรษา คำอิม

่

๐๙/๐๘/๒๕๒๗
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๖๗

นางกิติมาภรณ์ ดวงเนตร
๑๕/๐๗/๒๕๒๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๖๘

นางกชกร ไทยไชยยนต์
๑๒/๐๙/๒๕๓๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๖๙

นางสาวสุพัตรา วงษ์ยอด
๑๓/๐๑/๒๕๓๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๗๐
นายจิรวัฒน์ ทองหล่อ

๒๔/๐๗/๒๕๒๘
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๗๑

นางสาวนำฝน หญ้าลาบ
๐๔/๐๙/๒๕๑๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๗๒

นายสิทธิพร วิเชียรโชติ
๐๘/๐๓/๒๕๑๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๗๓

นางสาวสุกันญา ขุมเพชร
๑๙/๐๒/๒๕๒๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๗๔

นายวรวิทย์ วิยะกัน
๒๑/๐๑/๒๕๓๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๗๕

นายภูวเดช ฉาไธสง

๑๓/๑๒/๒๕๓๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๗๖

นายชนะ มหบุญพาชัย
๑๖/๐๒/๒๕๓๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๗๗

นายอัศนัย ก้อนสูงเนิน
๐๑/๐๕/๒๕๓๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๗๘

นางสาวธัญลักษณ์ คำฟู
๑๐/๑๒/๒๕๓๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๗๙

นายประภพ สัตย์ธรรม
๒๖/๐๘/๒๕๓๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๘๐
นางสาววณิชยา สังสุด

๒๒/๐๔/๒๕๓๙
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๘๑

นางสาวภาวินี โสภา
๐๕/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๘๒

นางสาวกนกวรรณ โตคำแหง
๒๔/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๘๓

เด็กชายชัยชนะ วันณาพร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายบุญลือ เมรี ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๘๕

เด็กชายพงศกร กุลบุตร
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๘๖

เด็กชายสันติ เขียวเกษม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๘๗

เด็กหญิงธนัชญา ใจแสน ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงประภัสสร ฉัตรพิมาย ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงอรชา วอเพชร
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายทินกร ทับช่วง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๙๑

เด็กหญิงสุภัทรตรา คุ้มจุ้ย
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงปยรัฐ เพชรเทียม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายฉัตร พันธ์ผง ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายชินณภัทร บุญมี
๒๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๙๕

เด็กชายอัมรินทร์ อิมคำ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงนำทิพย์ อุดมเกตุ ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงพรเพ็ญ คำพิบูลย์
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายสาธิต อิมสมบัติ

่

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปราบงูเหลือม

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ จำปาทอง ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองคุ้ม

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายธงชัย จิตรกลาง

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายก่อเกียรติ ขวัญยืน ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปนกอ ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายอนุชา ด้วงทอง

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงสิรีธร บุปผามาลัย

๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายวิเชฐ หนองหลวง ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายจตุพร สะราคำ

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงสุพรรษา รักษาริกิจ ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงอริศรา หลองหลวง ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายธงไชย ฉิมทอง
๑๗/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กชายวรวุฒิ นาคสุข ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงจันจิรา พูนพิทักษ์
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๑๔

นายนาวิน เทียงแจ้ง

่

๑๙/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กชายบริพัตร อัมโรส๔

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงกรองแก้ว สกลคฤหเดช
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๑๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กาบัว ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๑๘

เด็กหญิงนันท์ณิภัค สุขสวัสดิ

์

๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กชายจิรโชติ จิตติวุฒิ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายชลธาร เเซ่ว่อง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงสุกัญญา ธรรมโส

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๒๒

เด็กชายธนัชชา แก้วกลึงกลม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กชายธีรณพ ไก่คำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายพิษณุ สิงค์คำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๒๕

เด็กชายภพกฤต กลินชเอ็ม

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๒๖

เด็กชายสมชาติ จิตรประสาร
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ขวัญยืน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงกัลยาณี อุตกัง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงจิตรสุภา ทองสีสังข์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา บดีรัฐ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กหญิงพัฒชรี อินตา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงพาขวัญ อ่อนกล้า
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๓๔

เด็กหญิงวนัชภรณ์ บางสินธุ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงอุไรวรรณ วงษ์ธัญการณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กชายชนะกิตติ

์

อึงศรีคราม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๓๗

เด็กชายพงค์พัฒน์ นฤมิตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายพงศ์ธร เงินบำรุง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ จุไทย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายวีรพงษ์ ไชยวรรณ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๔๑

เด็กหญิงกัญวิภา คุ้มภัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ เตจีน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เเปนสุวรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงวรรณภา เต็มปลืม

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา จันชนวน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุตรวาป
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงกิงเเก้ว

่

สังศิลา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ พิมพาพันธ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๔๙

เด็กหญิงภูวรินทร์ บุตรโสภา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงรุ่งอรุณ นกสมุทร

๑๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มังไคร้

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กชายพงศกร อุดมสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๕๓

เด็กหญิงขวัญแก้ว สาธุ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงนริศรา เจริญงาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สำราญทิพย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กชายกันต์ธีร์ อินโต
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๕๗

เด็กชายกุศล ก้อนกลีบ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กชายณฐพล เพ็ชรแสงนิล
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กชายภูวเนศ แก้วเพชร
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายลัทธพล แก้วสาคร

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงอรทัย สาธุ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงเกสรา ดวงสามี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงธิติมา เทพพร
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ เดชะผล
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๖๕

เด็กหญิงสหทัย อยู่กรุง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงสุรีรัตนา กล้าหาญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงอรษา พูลศิริ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กชายกฤษชาญา จ้อยโทน
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๖๙

เด็กชายชฎายุ เทียนคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีอุ่ม

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กชายดนุสรณ์ จันทร์ศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๗๒

เด็กชายอนุสรณ์ คงภักดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงนันธิดา สุรินทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงมลฑการ แซ่เจีย

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงอรัญญา กันทาบุญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๗๖

เด็กชายกิตติพงษ์ โพธิทอง

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กชายจุฑา สรรพค้า
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กชายชิตพล สมนึก
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กชายเชาว์วิศิษฎ์ นิลมณี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายธีรพล พลูสาวิจิตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายปยะฉัตร เอียมอ้น

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายปุรชัย พุทธา
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายพันธุ์พนา เทพพรพิทักษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๘๔

เด็กชายภัทรพล พลูสาวิจิตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ เชือแพ่ง

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายรณกฤต เการัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กชายสมเกียรติ พลธรรม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๘๘

เด็กชายสุทธิราช ทุเรียน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายอนุรักษ์ ทัพทวี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เปรมศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายเจมส์พล ศรีอินทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายนพนันท์ โค้วสุวรรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายปริญญา ก้อนเกตุ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายสิรวิชญ์ โพธิสุวรรณ์

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กชายอนุชา ทองคุ้ม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงธิติมา พวงสมบัติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายเจษฏา จรรยา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายอัษฎาวุธ ยุทธศิลปเสวี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายกฤตโยธาน แจ่มทุ่ง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายปยะนันท์ พวงจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงณิชารีย์ ตรีกิดากร

๒๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายปาริฉัตร พันทุกัม

๐๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๐๓
นายชนกันต์ ฤทธาภิรมย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๐๔
นางสาวณัชชา เงินบำรุง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๗๐๕
นายกิตติวุฒิ ศิริ

๑๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๐๖
นางสาวนำผึง

้

สีกล่อม
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๐๗
นางสาวนันทวรรณ เพ็งสอน

๓๐/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๐๘
นางสาวอรพิชญ์ วงษ์แดง

๒๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายจิรวัฒน์ หอมรืน

่

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายต้นตระกาล ยมยอด

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๑๑

เด็กชายธนกร การจันทร์ ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายธนบัตร พุดตาลดง
๑๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายปฐวี กลินศรีสุข

่

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายรพีพัฒน์ โภทอง
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๑๕

เด็กชายรังสรร กิฬานันท์
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กชายวงศธร รอดกสิกรรม ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กชายวัทธิกร นิลพัฒน์
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กชายสมิทธิ

์

ดีเจริญ
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๑๙

เด็กชายอธิบดี จันเจือ ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายอ้อ

ไม่ทราบนามสกุล
๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงกมัยธร บุรวัฒน์
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงกรรณฑริกา สุทธิเมฆ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศิริโสภณ
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงกฤษณา ปนจุไร
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สักพุ่ม ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงกาญจนา กุลสถานนท์ ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๒๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ก้านใจดี
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงชนันดา จันทร์ทอง
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงชนินาถ เฟองฟุง
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงชุตินันท์ ลำเลิศ

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๓๑

เด็กหญิงชุติมา โออ่อน
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงฐิติวรดา ปนจุไร ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงณัฐพร ใจเอือ

้

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงณัฐวดี ขุนพิลึก
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงนฤมน ศรีบุญมา ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงนำทิพย์ นิลฉำ ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กหญิงปนัดดา ตุ้มทอง
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๓๘ เด็กหญิงปริยะภาภรณ์
อินเหล็ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๓๙

เด็กหญิงพัชราภา แพลอย
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงพุธิตา พุฒหยวก ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงมนทกาน โนนตูม ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๔๒

เด็กหญิงมุทิตา ยุบลไมค์ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงวิมลสิริ ดีแสน
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงศศิชา คำมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงสุพัตรา หวังประกอบ
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ไทยธานี ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายปรีชา วันดี ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กชายกิตติพัทธ์ แสงสว่าง ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายโกมล จำปาเทศ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายคมสันต์ กลินพยอม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กชายธนกร หงษ์ทอง
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กชายธนาธิป รุ่งสว่าง ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กชายธีรภัทร แสงขำ
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๕๔

เด็กชายนนทพัทธ์ ศิริชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายบดินทร์ พรมจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายพชรพล สายสินธ์
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายพรเทพ เจนไชย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๕๘

เด็กชายยศพัทธ์ อินจันทร์
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายวรฉัตร สุทธิเมฆ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายวันชนะ ตุ้ยโชติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กชายศุภกร หาญบุ่งคล้า
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายสุรพัส เงินมา
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงกชกร เบ้าหินลาด ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายกรกวี เอียมรอด

่

๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายภาณุพงษ์ พันธุวร ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๖๖

เด็กชายนิสิทธิ

์

อาการักษ์
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายธวิวัฒน์ เชือรืน

้ ่

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายซัพวิชญ์ เลียมจ้อย

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มาลาพันธ์
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงฐิติมา สอนพงษ์

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงนำเพชร ขำอำไพ
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงนิภาวรรณ สายสะอาด

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงปณิตา โปะโดย
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๗๔

เด็กหญิงปรียาพร พรทิพย์
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงภัทรธิดา มากสาคร
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงภัทรสุภา ปลืมจิต

้

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๗๗

เด็กหญิงรณิษฐา หอมมาลา ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงล้อมเดือน อนุพัฒน์
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงสโรชา กล้ากะชีวิต
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงอภิรุจี นิลโสภา

๒๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงอาทิตยา ผจญจิตร ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงอรปรียา จังหวัดกลาง
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงไตรทิพย์สุดา

รอดสกุล
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายกนกพล สะหะชาติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๘๕

เด็กชายกฤตพงค์ พรประพันธ์
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายจักรพงษ์ ทองรวม
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

มามัน

่

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กชายภูริภัทร พวงเงิน
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๘๙

เด็กชายนภดล เนืองแก้ว

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายนาถวัฒน์ เพชรประสม ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กชายบูรพา ชำนาญกิจ
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กชายพีรวัส ทองสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๙๓

เด็กชายภูธเนศ ทองมี
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายวรากร ศรีพิณฑ์
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กชายสิทธิกร สมบูญดี ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กชายสิทธิชัย ทองด้วง
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๙๗

เด็กชายสุพิสิทธิ

์

เพ็งสมยา
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายอภิรักษ์ นามทอง ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กชายพีระภัทร์ เหล่าอินทร์ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายฤาฤทธิ

์

สิงห์นวน
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายฐิติพงศ์ ใจแสน ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงกุลสตรี โพธิศรี

์

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงเกษนภา กระบวนศรี

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงจันทร์ฉาย สีกล่อม

๑๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงจีรวรรณ จันทร์ศิริ ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงเจนนิษา นิลสนธิ

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงณิชา แย้มมาก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงธิญาดา จันทร์ดี

๒๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงนริศรา บุญคง

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงปาหนัน เจริญสุข

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงพรณพา โยทานันท์
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๑๒

เด็กหญิงเมขลา มันอินทร์

่

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ชมชืน

่

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงมนัชนันทร์ สมัคธัญกิจ
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงพรพรรณ เชียงสา
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๑๖

เด็กชายทินกร เดือนแจ้ง ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กชายธนวรรณ เสนาเจริญ ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายศุภกร พลนาคู
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ เอียมละออ

่

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงเบญจพร อารมณ์ชืน

่

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ ชูทรัพย์
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงกอรนัน ปานคำ
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงกาญจนา วิสิทธิ

์

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๒๔

เด็กหญิงจินดามณี เหล่าขาล
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงณัฐธิชา ปนท่าโพ
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงนิชานันท์ คำแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงพรรณรายณ์ ส.สุวรรณ์

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๒๘ เด็กหญิงภัทรชญาณินทร์

ยอดสุทธิ ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงมานิตา สมานพงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงมาริษา บุญคง

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงวรพา ศรีประสงค์
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๓๒

เด็กหญิงสุธิตา แสนวัง
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงสุปรียา กันป ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงอริศรา การัตน์
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงปราริษา คล้ายอ้น
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๓๖

นายธนกฤต วันโท
๑๔/๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๓๗

นายปฏิภาณ อินทร์โพธิ

์

๓๑/๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๓๘

นายไพรวัลย์ แซ่กือ
๒๘/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๓๙

นางสาวนันทิยา แซ่ว่าง
๒๑/๐๔/๒๕๔๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๔๐
นางสาวสุวิมล ทิศกุลสว่าง

๒๘/๐๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๔๑

นางสาวสุภาพร แซ่เฮ่อ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๔๒

นางสาวเกวลิน แซ่หลอ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๔๓

นางสาวกัญญาวีร์ ทรงมีทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๔๔

นางสาวลีลาวดี แซ่กือ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๘๔๕

นายรุ่งเรือง แซ่ย่าง
๒๒/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๔๖

นางสาวกิตติมา อย่างยอดเยียม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๔๗

นางสาวเพ็ญชีพ แซ่ย่าง
๐๗/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๔๘

นายฉันทรกร แซ่กือ
๓๐/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๔๙

นายวิษณุ ศรีธีรวัฒน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๕๐
นายแสงสิทธิ

์

วงศ์วานศิริ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๕๑

นายตรีวิทย์ แซ่ลี
๑๘/๐๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๕๒

นายทนงศักดิ

์

แซ่ซ้ง
๑๓/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๕๓

นายพชรพล แซ่เท้า
๐๙/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๕๔

นายจิตรทิวัส เล่าลือธรรม
๐๗/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๕๕

นางสาวปนัดดา กวดขุนทด
๐๗/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๕๖

นายรัฐนันท์ พุ่มนิล

๒๖/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๕๗

นายทินกร เส็งมี
๓๐/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๕๘

นางสาวจุฑาทิพย์ ปานโต
๒๑/๐๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๕๙

นางสาวลลนา จูด้วง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๖๐
นายเอกวิทย์ พยุงพนม

๒๗/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๖๑

นายธีรพงศ์ บุญแจ้ง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๖๒

นายชวาล แซ่ว้าง
๑๐/๐๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๖๓

นายปฎิภาณ แซ่ย่าง
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๖๔

นางสาวรุจิเรศ ใจแสน
๐๕/๐๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๖๕

นายนิรัช แซ่ลี
๓๐/๐๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๖๖

นางสาวสุดารัตน์ แซ่เกอ

๒๕/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๖๗

เด็กชายธนพล แก้วบัวดี ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เหมือนศรีชัย ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายธงชัย ดลใจ ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายธีรภัทร์ แขจันทร์

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๗๑

เด็กชายธนภัทร กันทะวงษ์
๑๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายจิรายุทธิ

์

ทองเงิน
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายศุภโชค กระจิวผา
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงสุพิชชา ดวงจินดา ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงพัชราภา เสริฐศรี
๑๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงชลลดา แสนแก้ว
๒๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงสุชานันต์ สีระวัตร
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๗๘

เด็กหญิงปุญณภา ซ้ายหนองขาม
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๗๙

เด็กหญิงนภาวันษ์ พีระพันธ์
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายวันชัย เสริฐศรี

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายนันทพงศ์ แขจันทร์
๑๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๘๒

เด็กหญิงพิชชาภา สีระวัตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงเจนจิรา รมไธสง
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายณัฐพล ธรรมสาลี
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงพิชญภัสสร์ คลังจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๘๖

เด็กหญิงชนันกานต์ อุตเสน
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายณัฐภูมิ เผือกคล้าย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๘๘

นายประเสริฐ รุ่งน้อย
๑๙/๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๑๘๘๙

เด็กชายนรายุทธ เปกทอง
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายพงพัฒน์ เกษาชาติ

๑๒/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายนนทภัทร ผลจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายณัฐพล ขามเดช
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๘๙๓

เด็กชายธีรพงษ์ ขุนภักนา
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๘๙๔

เด็กชายสุริยะ วาจูอิน
๒๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กชายปฏิภาณ ฉำหลวง
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงกนิษฐา จันทร์เงิน
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๘๙๗

เด็กหญิงดวงเนตร แดงวันศรี
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๘๙๘

เด็กหญิงพัชรพร ทองนิล
๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงวิชญาดา ปนตา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงปทมา สะมะแม

๒๒/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงอนันยา สว่างวงค์

๒๗/๐๑/๒๕๕๒
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงชไมพร จานนอก

๒๕/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงมุทิตา สุทธิสอน

๑๒/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงศิรศิลป บุญจารุพงศ์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายณัฐนนท์ สมานวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็งเกตุ ๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายพลกาล สมานวงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายวันเฉลิม ปานเอก

๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายอัครบดินทร์ กัลหะรัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายพรชฤทธิ

์

แจ่มตระกูล
๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กชายภูมินทร์ เกิดพันธ์
๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงณัชชา พิมพ์เปรม
๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงนันธิดา ตรุษลักษณ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงดาว บูระภาพ
๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงพิมพ์นภา นนทะวงษา
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงว่านจันทร์ จันทรปฎก ๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ชรไทย
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กชายภีรภัทร ทองนิล
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายเจนณรงค์ นุนาถ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงปาลิตา เฮงประสิทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๒๑

เด็กหญิงรพินท์นิภา มักเกษตรกิจ ๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงแพรวา สมุดไทย ๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กหญิงเกษมณี รอดอ่อน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๒๔

เด็กชายชนะชัย พุ่มสุวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๒๕

เด็กชายณัฐภูมิ เข็มทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายวรรณศิลป เชือศรี

้

๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายธีรพงษ์ บูระภาพ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายอนวัช เหล่าเขตกิจ
๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๒๙

เด็กชายอลงกรณ์ ปนทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายธีรเทพ มาลา

๒๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กชายศราวุธ
วรรณสุนธรธรรม

๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กชายชนัดพล ศรีบุญเรือง
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๓๓

เด็กชายพีรวัฒ แก้วเมือง
๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายศุภากรณ์ ขันทสิกรรม
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายนำเพชร สระทองแหยม
๑๖/๒/๒๕๕๒

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กชายธีนเทพ ประชากร
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๓๗

เด็กชายธนพัฒน์ หัตถะดล

๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กชายอธิภัทร มีฐานะ
๒๕/๒/๒๕๕๒

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายวรัญญพัฒน์ ชลพันธ์

๒๑/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายฉัตรเมธี กิเลน

๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๔๑

เด็กชายอธิเทพ มีฐานะ
๒๕/๒/๒๕๕๒

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงนภัสรา อิมเอียม

่ ่

๒๙/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงวชรินทร์ ปสสาพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๔๔

เด็กหญิงกรรณีกา พันธุวร
๑๖/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๔๕

เด็กหญิงอภิญญา ทองพูล
๑๔/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทิมา

๒๘/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงเขมจิรา สุขเนตร
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๔๘

เด็กหญิงวรรณวิภา ปานดำ

๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๔๙

เด็กหญิงพิมรพรรดิ

์

เรือศรีจันทร์

่

๑๘/๖/๒๕๕๒
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายกิตติชัย เรือศรีจันทร์

่

๒๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กชายต้นกล้า สุนทรประภัศร
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๕๒

เด็กหญิงเมวิกา วงษ์ละคร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ โต๊ะลายเทศ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายพงศกร เรือศรีจันทร์

่

๒๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายปวรเวศน์ วงค์สัมฤทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงสุจิตรา สีแซก
๒๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กชายกิตติธร แก้วประเสริฐ
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงไปรยา หงษ์เวียงจันทร์
๒๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ทักท้วง

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายปติยากรณ์ ต้นบุตร

๒๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงลฎาภา ชาวเขียววงค์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายกฤษณ์ชัย มากต่าย
๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงกุลณัฐ โพธิทรง

์

๑๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๖๔

เด็กหญิงลักขณา โชติรัตน์
๑๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายแทนคุณ ประพล
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กชายอรรคชัย นาคทอง
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กชายนัฐดนัย เย็นใจ
๒๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายพรหมพิริยะ เหลืองอุดมโชค

๑๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงพัชราภา คงประจักษ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงฐานิกา จิตรไมตรี

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงปารีฉัตร ปสสาพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๗๒

เด็กหญิงวรรณญา บางแบ่ง
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กหญิงณัชชา แพลอย
๑๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงปรีญาพร พรมจันทร์
๑๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงณัฐนิชา พูลเกษม
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๗๖

เด็กหญิงอนัญญา ทองรวม
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงวรรอุษา ยิมแย้ม

้

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กชายสิรภพ ดีเลิศ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๗๙

เด็กชายวิชชากร มณีนิล
๒๑/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงอภิญญา ทองคำ

๒๒/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงสุภาวดี ช่ออังชัน
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กชายวีรวัตน์ เชือนนท์

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๘๓

เด็กหญิงเศรษฐศิริ ลายทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๘๔

เด็กหญิงศิริประภา สมทรัพย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงแสงโสม กลินเทียน

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายวิพรชัย สุริพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๘๗

เด็กหญิงณัฐณีชา สำพล
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงจีรพัฒน์ จีนเพชร
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กชายเกียรติภูมิ จันทเดช ๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

สระเตย  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชาย .กิตติภพ ปนมณี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๙๑

เด็กชายกีรติกรณ์ พุ่มรอด
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายโกสิน ปนมณี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายชานนท์ สายอาบหยุด
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จันพุฒ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๙๕

เด็กชายธีรภัทร์ คุ้มเณร
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายพีรพัฒน์ พันธุ์แตง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กชายวุฒิชัย วัดแพนลำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กชายศักดา สงเชือ

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๑๙๙๙

เด็กชายเอกพันธ์ วงษ์พลับ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงจินดาหรา กุลมิง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ คำชู

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงมาริสา นาคกลำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงวิชุดา อินทร์ขำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หงษ์ทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสือด้วง

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงอารียา กุลมิง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงสุนิสา แสงงาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายขจรศักดิ

์

ทิมสี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะนำโจน กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายเผดิมชัย ทัศนา

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายอำพล มัชบันฑิตย์

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายชลกร ศรีระวัตร

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายรัฐพล ชืนผล

่

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายภูเมศ จุนจันทร์

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายพงศกร ไชยลักษ์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ มะลิพรม

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงปานิตา แสนเทียม

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงวาสินี เหมือนอินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงนภัสสร เงินทอง

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงชมพูนุท เกษมญาติ

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงอรญา พงษ์เสือ

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงอรษา พงษ์เสือ

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายไชยา เสือเปย

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายธนกร ขำใจดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายเอกณัฐ สรรพค้า

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายวินัย แสนเทียม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายเรืองศักดิ

์

เต็มทวี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายวิริยา ทาศักดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายอภิศักดิ

์

เต็มทวี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายกฤษณะ อินทร์เลียง

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายเจษฎา จุนจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายศิริเพชร ศรีระวัตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายพงษ์พิชัย แก้วตอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงทิฆัมพร จันพุฒ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงปานตะวัน อาวาระกิจ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงลลิตา มะลิพรม

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ตุ่มนำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงพัชรีวรรณ เย็นศิริ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงศิริพันธ์ เย็นศิริ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายกวี คำบรรลือ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายณัชพล พ้นภัย

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายธนธรณ์ บุหร่า

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายรัตภาพ วงษ์เขียด

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายอภิรักษ์ จอมหงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายกิตติภพ พ้นภัย

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายจีระพงษ์ เมฆี

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายชาญชัย พุ่มเจริญ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

เต็มทวี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายอนุพงษ์ รอดกสิกรรม

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายเด่นชัย บดีรัฐ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายขวัญชัย มธุรส

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายธเนศ บุญสุด

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงกาญจนา ผลดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงกาญจนี ผลดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา แหน่นำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงชลธิชา อิมวงษ์

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงวันดี ญาติณวงษ์ษา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายก้องเกียรติ รอดกสิกรรม

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายเจ เกิดพงษ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายจักรี ภูมิศร

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายพัชรพล มันคง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายอัฐพล ธัญญเจริญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงชฎาภรณ์ ไทยต้น

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงนริศรา เหมือนอินทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงพรณิชา ชดเชย

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ แหวนหล่อ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ส่งคุ้ม

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงสุนิสา ลำสัน

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงสุพรรณษา เทียงสมบูรณ์

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงปนัดดา เยียงอย่าง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายจีระพัด อำนวยศรี

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายสรายุทธ จินแจ

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายปรัชญา ทองสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายกรวิช กิจการ

๒๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายปรัชญา สุ่มมาตร์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายปณณวัฒน์ พรพิกุล

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงมัทนา ศรีสมบัติ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงปนิกา รัตนเจริญ

๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงศิรภัสสร มิรัตนไพร

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ มีเพชร

๓๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงพรรณชนก ทิมปรี

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงปยมาศ ลอมไธสง

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงสุกฤตยา ครุฑแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มีคำแหง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายมงคล บูรบาศรี

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายคณิศร บุญทูล

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีตุ้ย

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงกุหลาบ สารนอก

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงชุลีกร จันดาเดช

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงทุติยา ตังพล

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๐ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงกชกร ช่วยเพ็ญ

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายนภาลัย พรมบุตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายปยวัฒน์ บดีรัฐ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายบุญญาวัตน์ พิมพ์ผม

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายปรีชา ตาดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายธนากร ทักศิลป

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายสุริยา สิงห์ภักดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายนวนิน ศรีหะประพันธุ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายธีรวิทย์ คำกอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สารทไทย

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายภัสกร หลวงฉิม

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายวีรภัทร พวงทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ หมายสุข

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงทิพย์สุรางค์ จงสูงเนิน

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงมินตรา โยงรัมย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงลัดดาวรรณ หมายสุข

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงศิริยุพา จิตรเกษร

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงฐิตาภา ลอมไธสง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงฉัตร คำแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายจุลสิทธิ

์

พินไธสง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายธนกิตต์ ประโลม

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กชายอภิรักษ์ เสมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๑๒

เด็กชายพีรพง จงใจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายโชคทวี แก้วทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กหญิงจุฑามาศ เจิมเฉลิม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กหญิงสุพัตรา ภางาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๑๖

เด็กชายไกรสร ประภัสสร
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีทน
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กชายเกียรติภูมิ โปรยทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กชายศุภกิจ ปวงประชัง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายอิทธิพล นาคา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายอธิป ธรรมกัญทา
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กชายพีรพงษ์ จันทร์สังข์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงพรสินี ภูพาดงา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๒๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ อินสำราญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๑ / ๒๓๖

้
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กพ ๓๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กหญิงเนตรนภา บัวปา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กหญิงนำทิพย์ เสือสิงห์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๒๗

เด็กชายศิริพงษ์ รอดเขียว
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายธวัชชัย เจริญวัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายปริญญา ทองสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายยุทธพงษ์ นาดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๓๑

เด็กชายนครรินทร์ เผือกเพ็ง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญสาร
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กหญิงจันทิมา ธรรมรักษา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ คำภูษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๓๕

เด็กหญิงภาวินี ศรีพรมมา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงแสงจันทร์ บดีรัฐ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงอัจฉรา จังหวะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงสุพรรษา ทองจิตติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๓๙

เด็กหญิงขวัญนภา บุญรุ่ง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายพลากร โมกมัน

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กชายพีรชัย โมกมัน
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลานหิน ลานหินวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงนริศรา ประชาสุข
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๖๐/๒๑๔๓

เด็กหญิงณัฐชา รอดแก้ว ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รุ่งเปยม
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กหญิงพรรทิพภา เพ็งสกุล ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๖๐/๒๑๔๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ จอมอุ่น ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๔๗

เด็กชายอิทธิพงษ์ พรหมเงิน
๑๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายปวริศ นิลภา ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กชายวาเลนไทน์ เขียนเขียว
๑๕/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายวรสรณ์ สายวงษ์นาค

๑๘/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๕๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ สอนปน
๓๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กชายมารุตพงษ์ ชีปู
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กชายจิรายุ นามสง่า
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญศรี ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๕๕

เด็กหญิงศิริภัสสร สุขคล้าย
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงจุฑามณี อายะชู
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงวิภา วงค์สมบัติ ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๕๘

นายสนิท ประหา
๒๗/๙/๒๕๑๘

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๕๙

นางสาวพิกุลแก้ว มืดอินทร์
๑๕/๙/๒๕๓๗

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๑๖๐
นางสาวสาริน งามวงษ์ ๔/๓/๒๕๓๘ โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๖๑

นายบุญฤทธิ

์

เข็มอุทา
๑๙/๔/๒๕๓๗

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงภทรพรรณ นาคนาม

๒๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กชายจักรพงศ์ ผันเขียว ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กชายกิติพงษ์ จอมอุ่น
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๖๕

เด็กหญิงหฤทัย สุขเกตุ
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายหนึงอาทิตย์

่

ทองก้อน
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงรัชนีกร ทองพูล
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายกายสิทธิ

์

กองพัน
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๖๙

เด็กชายกฤษณะ กองพัน
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ศรีทองอินทร์
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กชายณัฐพงศ์ พงพะลาด ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กชายธนกฤต สุพจันทร์
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๗๓

เด็กชายวัลลพ สัตพันธ์
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๗๔

เด็กชายศรัณย์ ภู่สงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายสิทธิโชค กระต่ายทอง ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กชายปยวัฒน์ คำหอม
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงสุธิดา แก้วแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงไพลิน คำปูนเจียม ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงวชิราพร เสวกวรรณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงสุวิณัฐ กองพัน

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๘๑

เด็กหญิงข้าวฟาง แก้วประดับ
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๘๒

เด็กชายอนุพงศ์ พันธะนะ
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงวรภรณ์ คำหอม ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงดวงรัตน์ บัณฑิต
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๘๕

เด็กชายปฐมพร แซ่โง้ว
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สันติสุข  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๘๖

เด็กชายนราธิป เนตรแดง
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สันติสุข  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ ชิตอุทัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สันติสุข  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กชายธรรมสรณ์ กัญญา
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สันติสุข  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๘๙

เด็กชายวีระชาติ เลาะไทยสงค์
๑๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สันติสุข  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายดลวี วิโสรัมย์ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สันติสุข  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กหญิงวรรวิสา เกตุกรณ์
๓๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สันติสุข  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กหญิงบุษบา บุญธรรม
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สันติสุข  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๙๓

เด็กหญิงชาริสา ขาวจันทร์
๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สันติสุข  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๙๔

เด็กหญิงจันทิมา คำภิโล ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายจักรี ทองงาม
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายเอกรินทร์ สงสัย
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๙๗

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ใจเทียง

่

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กหญิงวรัญญา ไทยน้อย
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กหญิงเกศริน สิงห์วี
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงอรสา เชตนุช

๑๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงอนงค์นาถ สุขทิวา

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงกรกนก ศรีคำภา

๑๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายพิชัย แปนน้อย

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายกิตติพศ อ่อนคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายรพีภัทร นิลนบดี ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายกันยา พุทธานุ

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงพริมปพัตร ภู่ระหงษ์

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงกนกวรรณ แสงแก้ว

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงพรรณราย ภูมิภักดิ

์

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายชนกานต์ แซ่ม้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายธงชัย แก้วดอนไพร ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๑๒

เด็กชายธนพล นำนวล
๒๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๑๓

เด็กชายสราวุฒิ เชือรอด

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กชายธเนศ วงษา ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงจามจุรี ขัดสาย
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๑๖

เด็กหญิงฐิติภรณ์ ชุยชะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๑๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา เต็มดวง ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงปทมา พุทธละ
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงบวรรัตน์ สาวินัย ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายวรโชติ ปญญาเสน

๓๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๒๑

เด็กชายธันวา บุญโคตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๒๒

นางพิศสมัย จิวเดช
๑๔/๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กหญิงจิณาภา แก้ววงษ์ ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา เกษมญาติ
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา ประเสริฐ ๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

มีเพชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๒๗

เด็กชายดิเรก ศรีสมุทร
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๒๘

เด็กชายภาคพงษ์ มงคลทิพย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๒๙

เด็กหญิงปาจรีย์ ศรีกรัด
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงพิมพ์พิไล สิงห์คำ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงเพชรรุ่ง หมวกคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๓๒

เด็กหญิงภัทรารมณ์ จันทร์อิฐ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กหญิงวุ้นเส้น ปุมมีกิจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายจักรภัทร ปุยเกิดทรัพย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กชายพงศพัศ ไชยชมภู
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๓๖

เด็กชายพิพัฒน์ อาลัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กชายภูเบศ คิดชนะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๓๘

เด็กชายรพีภัทร สิงห์วี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๓๙

เด็กชายศักดิดา

์

ปญญาวุธ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายสมพร แซ่คา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงบุณยาพร แจ้งต่าย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๔๒

เด็กหญิงพรสวรรค์ มาทะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงภัทรธิดา เด่นวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงมณฑกานต์ เดินขุนทด

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กหญิงสกุลเพชร มีสกุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๔๖

เด็กหญิงพิจิตรา
นาคประสิทธิศักดิ

์ ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๔๗

เด็กชายกำชัย ไทยใหม่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๔๘

เด็กชายจักรกฤษ สรประสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กชายณรงฤทธิ

์

จันทร์ฉาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายบุญพร้อม มากสุดใจ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๕๑

เด็กชายวรชิต ยศสมุทร
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๕๒

เด็กชายศราวุฒิ มากสุดใจ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กชายศุภฤกษ์ แซ่พ่าน
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กชายอิสระ ชินภูเขียว
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๕๕

เด็กหญิงภัทราวดี บุตตะศีลา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๕๖

เด็กหญิงสุธิดา อ้อจันทึก
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงอมรพรรณ นันตา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๕๘

เด็กหญิงอรวรรณ จันดา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๕๙

เด็กหญิงดวงดาว โสภา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงณัฐณิชา นวลนิม

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๖๑

นางสาวโชษิตา ตรีเศียร
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๖๒

นางสาวพรรณณิชา พรมศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๖๓

นายนันนที เบ้ารักษา
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๖๔

นายเทียนชัย สิงคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๕ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๒๖๕

นายอิทธิเดช น้อมนวล
๓๑/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กชายจิณณวัตร จันทร์สม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๖๗

เด็กหญิงนาตยา แก้วทองดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ อู่อรุณ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงกัญญากานต์

ขำประไพ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายอนุวัตร คำภิโลชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๗๑

เด็กชายภูผา เครือชัย
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กชายเอกลักษณ์ สุวรรณรินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กชายพงศกร เชือศรี

้

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๗๔

เด็กชายจิราพัชร แสงพิทักษ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๗๕

เด็กหญิงพรนภา ปญญาวัง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ มะโนจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๗๗

เด็กหญิงญาณิศา กันทิยะ
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงฐิติกาญจ์ กันทิยะ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๗๙

เด็กชายธีรพงษ์ สังห์ทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายณัฐพล จริรัมษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๘๑

เด็กชายพีรภัทธ เสาแก้วคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กชายภูมิมินทร์ สิงห์ทวี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๘๓

เด็กชายคณิศร อุปคุต
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงชลธิชา พลพอน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงปญญาพร เหมือนเพจร
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๘๖

เด็กหญิงศุฐพิชญา ต๊ะนวล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๘๗

เด็กหญิงเกตนิล สุทธิประภา
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กชายธีรภัทร บัวเขียว
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา วิชายะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงพรชิษา สีทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๙๑

เด็กชายธีรภัทร เศษกจัด
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายนที เกตุน้อย ๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กหญิงอุษา คชนิล
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๙๔

เด็กหญิงลีลาวดี ปนยองชาย
๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๙๕

เด็กหญิงธิยาพร ราชนาวงศ์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กหญิงชนน่านภา สายพา
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๙๗

เด็กชายอนุชา ทวีชาติ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๙๘

เด็กชายวีฬากร ชมมี
๒๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๒๙๙

เด็กชายวีระชัย โปธายศ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงปริตา ปยยาวุธ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา บัวยะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายณัฐพงศ์ ฉิมพาลี ๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายนที เมทา

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายปาณวัตร เครืออุ่นเรือน

๑๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายวัลลภ สุต๋า

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายกฤษณพงษ์ มอญเปย ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงปาลิตา คำบ้านฝาย

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงศศิประพา หมืนหาวงค์

่

๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ สุวะไกร ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงปรียาพร สิทธิกัน

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กหญิงวีรนุช ฆ้องกระแต
๑๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กหญิงรัตนวดี ศรีวิไลย
๑๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๑๓

เด็กชายณัฐภัทร หารพรม
๒๙/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๑๔

เด็กชายเขือนเพชร

่

สุดสวาท ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กชายณรินทร แสงอะโน
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๑๖

เด็กชายพงศ์อิศรา ทองวัง ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๑๗

เด็กชายราเชนทร์ มณีสาร
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๑๘

เด็กชายเจล โยวราช

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กชายจิรานุวัฒน์ เข็มอุดร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายอัษฏาวุธ สุต๋า

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๒๑

เด็กชายสหรัฐ จอมดวง
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๒๒

เด็กชายฤทธิเดช แก้วลังกา
๑๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๒๓

เด็กชายศุภชัย อรัญวาส
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๒๔

เด็กชายธรรมรัตน์ ปญญาเขือน

่

๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๒๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

จันทะรัง
๑๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ กลีบกำไร
๑๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กชายราชา ปูนำพา
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กชายสุวินัย กาฬนัง
๑๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๒๙

เด็กชายพีรภัทร ขุนพิลึก
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เพิงบุญมา

่

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๓๑

เด็กชายธนบูรณ์ พระโพธิ

์

๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กชายธนกฤต ทาโน
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๓๓

เด็กชายมโนชา สิงห์วี
๒๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๓๔

เด็กชายพงษ์พิภัทร คำดี ๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๓๓๕

เด็กชายดิษณธี แก้วศรี
๑๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๓๖

เด็กชายธาวิน น้อยชืน

่

๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์วี
๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายธีรเดช อินทะสร้อย
๑๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๓๙

เด็กหญิงสุกัญญา มะลิลอ
๒๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงกัลยา ประทุมวัน ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๔๑

เด็กหญิงปานระพี ช่วยสถิตย์ ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงชญาพัฒน์ บุญเลิศ
๒๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๔๓

เด็กหญิงกิตติกร สายแก้ว
๑๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๔๔

เด็กหญิงปาริฉัตร มานะนา
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๔๕

เด็กชายสุริยะ ในผลดี
๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กชายต้นกล้า สมพมิตร
๒๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๔๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยศรีพรม ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๔๘

เด็กชายแพงเพชร แก้วฤทธิ

์

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๔๙

เด็กชายธนากร ไชยพลู
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายอนุพันธ์ ดิษสวน

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๕๑

เด็กชายกฤติพงศ์ ตันสิงห์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๕๒

เด็กชายสุวโรจน์ เณรน้อย
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๕๓

เด็กชายสมชาย อินทร์กัน
๐๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กชายก้องเกียรติ เอียดใหญ่
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๕๕

เด็กหญิงอรอุมา เนียมท่าเสา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๕๖

เด็กหญิงชไมพร แซ่ม้า
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๕๗

เด็กหญิงสโรชา แสนทาวงค์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กหญิงมิลตรา อุปมาอำ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กหญิงอัญชลี วงซาซา
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงอาทิตย์ติยา แซ่ม้า

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๖๑

เด็กหญิงพิชามล แซ่ม้า
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงนัญธิชา แสนเสนา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๖๓

เด็กชายไชยญารถ มหัตรัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๖๔

เด็กชายนครชัย เพ็งศรี
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๖๕

เด็กชายอภิวัฒน์ บุญชู
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กหญิงกวินธิดา มีพระจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กชายจานุวัฒน์ เงินทอง
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๖๘

เด็กชายปติ เพ็ญวิจิตร
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๖๙

เด็กชายอนุชา แซ่โซ้ง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายภีรภัทร์ เทือกฉิมพลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กชายสิทธิเดช เนียมท่าเสา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๗๒

เด็กชายรัฐภูมิ พักสุวรรณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงวันวิสา สังข์ปา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงนิภาภรณ์ แซ่คำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กชายฉัตรชัย จันทร์ทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงอรัญญา มหัตรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กชายกิตินภัตร์ ส้มมีสี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๗๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีสุข
๒๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๗๙

เด็กชายยศวินท์ มหาโพธิ

์

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายชินภัทร ศรีหะ ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ศรศักดา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กชายอภิศักดิ

์

แก้วกัณหา
๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๘๓

เด็กชายธนาดล แสงอรุณ ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๘๔

เด็กชายกมลฉัตร พัดกล่อม ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กชายปริวัตร์ คำตา ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กชายธาวิน วังคะฮาด ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๘๗

เด็กชายธีระวัฒน์ ผดุงภักดิ

์

๒๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๘๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ดิษฐาด
๑๔/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กชายวีรวิทย์ พัฒนกุล ๓/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ ปองคำสิงห์ ๗/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๙๑

เด็กชายศกลวัฒน์ พันธ์จันทร์
๑๑/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๙๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ โตโส ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กชายภาณุพงษ์ หนทอง
๒๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กชายชิษณุพงษ์ สภาพบดี
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๙๕

เด็กชายกฤษฎา ภูลับ
๒๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๙๖

เด็กหญิงสายพิณ มหาอุป ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงนำเพชร บัวสูงเนิน ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงประกายดาว กลินจันทร์

่

๓๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๓๙๙

เด็กหญิงกัญญาภัค ประยูรธรรม
๑๖/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มูลชีวะ

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงธนวรรณ สนกิง

่

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองแพง

๒๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงณัฐนิชา อินอ๋อม

๑๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงปาลิตา กัลพฤกษ์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงพัชรี แก้วกล้า

๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ ใจรัมย์

๒๑/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงพรวดี เสาะสมบูรณ์

๒๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงวีรนุช ภู่ทอง ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงแก้วกมล สางาม

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายสหรัถ เวียนคำ ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๑๑

เด็กชายนักบุญ กุลคิด
๒๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายศิรวิชญ์ พูลเพิม

่

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๑๓

เด็กชายสราวุฒิ สอนดา ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายพีรพล อัศราช
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๑๕

เด็กชายณัฐพนธ์ โคตรทองไสย์ ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายวุฒิชัย ราสี ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กชายภูพงพัฒน์ โสมดำ
๒๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๑๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เรียบไธสง ๘/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๑๙

เด็กชายพงศภัทร เภากุ่ม
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายสิงหา แพรบุญ

๑๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กชายก้องภพ ทองรักษ์
๑๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๒๒

เด็กชายธนากร ชาริดา ๓/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๒๓

เด็กชายพลอาทิตย์ ขวัญเขียว ๘/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กชายชนกชนม์ เพชรจันสี ๔/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กชายธนพงษ์ สร้างนอก
๒๑/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๒๖

เด็กชายวรวิทย์ พลนิกร
๓๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๒๗

เด็กชายอนิรุทธ์ สุ่มอุดม ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงฐิดาภา คำดี
๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๒๙

เด็กหญิงพรพนา นวลศรี
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คูณสอน ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๓๑

เด็กหญิงธิระดา เชือวังคำ

้

๒๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กหญิงพิมพิกา ศรีโอษฐ์ ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงอรปรียา จันทะภักดี ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๓๔

เด็กหญิงพัชรี ดาสา
๑๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๓๕

เด็กหญิงเมทณี เสน่ห์พูด ๘/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กหญิงปรียากุล บุญลอย
๒๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กหญิงมณิภา โสภาศรี ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีดาชะมา
๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๓๙

เด็กหญิงวิลาสินี ภู่ทอง
๑๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงประพาภรณ์ ตรีคงคา ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงพิมพ์พัชรี วิเศษวงษา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๔๒

เด็กชายสิทธิพัฒน์ พลทา
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายจักรินทร์ สาสนะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงวาริญา ก๋าวิโล
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงศิรินธร พูดดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๔๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา พันธ์งาม ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงประภาขวัญ ยศสมบัติ ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กหญิงสุพรรษา ศักดิเพ็ชร

์

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กชายอานนท์ ชัยคิรินทร์
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายจอมพล ทองยอด ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กชายปริญญา ปานมี
๒๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กชายเลิศสุวัฒน์ หันประดิษฐ์ ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กหญิงฐิตาภา แก้ววิลัย
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๕๔

เด็กชายนันทวัฒน์ จันทะราช
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กหญิงณัฐวิภา สายสุด
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงวาสนา โภคานิช
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กชายธนกฤติ พิมประภา
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๕๘

เด็กชายศุภกิจ แซ่ม้า
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงศิวภัทร สกิจขวา
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายกิตติชัย ชัยคิรินทร์ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กหญิงทรายแก้ว ภูริบริบูรณ์ ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๖๒

นายณัชณพงศ์ มานะนา
๒๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงอัญชลี สนิท
๒๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กชายเอกราช ทวยกระโทก

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึก0ษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กชายภีรภัทร ธิน้อยวงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๖๖

เด็กหญิงนวรัตน์ สุ่นศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายธวัชติพงษ์ จิตตรง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายปรเมษฐ คำกมล
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๖๙

เด็กชายเก้าจินดา ชอบธรรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายรพีภัทร ชนะพจน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงพิริษา มาศวิชัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กชายโสภณ ลือใจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงทิพยรัตน์ สุเชียง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๗๔

เด็กชายเมธัส ปานนนท์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กชายณัฐชพน มาพิจารณ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กหญิงสิริวิภา ชูเทียง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๗๗

เด็กชายรัตณชัย รอดแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ หอมหวน

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กชายภาณุพงศ์ แตงทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงอรกมล ภู่สงค์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๘๑

เด็กชายกฤษฎา มีโพธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กหญิงภัทรวดี สุวรรณคนธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กชายอมรเทพ พวงน้อย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงอรชพร อึงน่วม

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๘๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

อำพุฒ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงสุพรรษา มีโภคา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กหญิงอัปสร แซ่ซี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กชายชัยมงคล บำรุงชาติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๘๙

เด็กชายภูริพัฒ จันทร์เกตุ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงณัฐชา วงษ์โสภณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กชายณัฐพล สมพร้อม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กชายนพรัตน์ แหวเมือง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๙๓

เด็กหญิงจีรพัส เกษแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายนฤเบศร์ นาคบาตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงรักเพียงใจ มลแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กหญิงอรนิภา เกษรังสรรค์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๙๗

เด็กหญิงจิรนันท์ สนธิพงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กชายชญานนท์ ตาพรหม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงมัณฑนา สูงสันเขต
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงอัญชิสา สีดาฟอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายสุวินัย ขุนณรงค์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ กรัดหงิม

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายนฤดม พิลึก

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงวริศรา มูลคำปลิว

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายชุติพนธ์ อินหอม

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงพัชราภา เอมศิริ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงแก้วกมล นาคปนคำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงเวธกา จันทร์ปง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายจักรพงษ์ เชือเทศ

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายวันใหม่ มิตรไชสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กชายชานนท์ ปงก๋าวงศ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๑๒

เด็กชายสรกฤษณ์ มังเชียง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงอรพรรณ จูแนบ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กชายกฤษดา กันทะวงศ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายรักชัย ยืนยง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๑๖

เด็กชายธนากรณ์ สุดสันต์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ชัยวงศ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กชายภูเบศ แก้วก่า
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงมินตรา แสนงาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงเพชรดา เกิดผล

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ทองยิม

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา สาลี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงศสิกรานต์ เสวกวรรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๒๔

เด็กหญิงอัญชิษฐา สุขเกษม

๒๖/๐๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กชายนพรัตน์ ชืนอารมณ์

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กชายปริวัตร ช้างโต
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กชายโชติพรรดิ เอมศิริ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๒๘

เด็กชายสิริศักดิ

์

โกฎเอียม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงวรรณพร แทนเมือง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงดารารัตน์ ปาระจูม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กหญิงปวีณา ยีโพธิ

่ ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๓๒

เด็กหญิงณัฐริกา มาบัว
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงมัตติกา ถาวร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กชายพงศภัค ทองคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงกรแก้ว ศุภรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๓๖

เด็กชายกฤตมุข สุขไซแอม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงปรารถนา ผาสุก
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงศศิธาร สวัสดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงสุมินตรา นพพิบูลย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายนวพล สุวรีย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงฐิติพร รุ่งสว่าง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กชายอธิคม ฉุ่นฉำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เอือดี

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๔๔

เด็กชายภูวดิษ จตุรภาค
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กชายพูริพัฒน์ สุภาแสน
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงสุทธิชา กิตติรัตนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา กลัดอยู่
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงอธิตญา กลัดอยู่
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายตรีวุฒ อิสระธานันท์
๑๕/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๕๐
นางสาวสุนีย์ สร้อยบัว

๐๔/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๕๑

นางสาวนวลปรางค์ สุวรรณพิทักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๕๒

นางสาวธราภรณ์ เปาใหญ่
๐๑/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๕๓

นางสาวศศิมล เอียมสอาด

่

๒๙/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๕๔

นางสาวศุภัคษร เอียมสะอาด

่

๐๗/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๕๕

นายไกรสร ทรงศรี

๒๔/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๕๖

นางสุนัน ท้าวเมือง  กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๕๗

นางฉวีวรรณ ชาติไกรบัญชา  กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๕๘

นายสุทธิรักษ์ โพธิบัลลังค์
๒๔/๐๓/๒๕๓๘

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๕๙

นางสาวพัชรา คนงาม

๑๘/๑๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงณัฐพร คุ้มเพือน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๖๑

นางสาวสุนิษา ศรีบุญเรือง
๒๑/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๖๒

นางจำรัส โพระสะ
๑๔/๐๒/๒๕๒๑

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๖๓

นางสาวใบเฟนร์ ริตแม่น
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๖๔

นายธีระโชติ วิภาดาไพศาล
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๖๕

นางสาวจันทิมา สังข์ตะโม่

๑๗/๑๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๖๖

นางสาวจุฬารัตน์ กองแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๖๗

นางสาวรัตนา พาดา
๒๒/๐๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๖๘

นางสาวศรีสุดา บัวทอง
๒๒/๐๙/๒๕๓๘

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๖๙

นางขวัญเรือน เอมศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๗๐
นางสาวนภาพร พาชีภัค

๐๒/๑๐/๒๕๒๕

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๗๑

นางสาวจันจิรา จารุวัฒน์
๑๘/๑๐/๒๕๓๗

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๗๒

นางสาวบัวขาว ขันสิงหา
๐๔/๑๐/๒๕๐๘

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๗๓

นางสาวชลนิภา อินถึก
๑๘/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๗๔

นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง
๑๗/๑๐/๒๕๓๕

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๗๕

นางสาวนำผึง

้

สีมุ้ย

๒๗/๑๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๗๖

นางสาวทับทิม เพ็ญจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๑๙

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กชายธณัฐฐา อินถึก
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๗๘

นายจรัล กวางแก้ว  กศน.อำเภอโกสัมพีนคร วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๗๙

เด็กชายสิทธิชัย จันทร์หอม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนยอดประชาสรรค์ วัดเกาะตำแย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

คุณพาที
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนยอดประชาสรรค์ วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กหญิงจิราพร เรืองรุ่ง
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนยอดประชาสรรค์ วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๘๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คงนิสสัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยอดประชาสรรค์ วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายนัทธพงค์ สืบหลำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยอดประชาสรรค์ วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กชายนวพล แก้วแสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยอดประชาสรรค์ วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายนพดล แก้วแสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนยอดประชาสรรค์ วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๘๖

เด็กชายสงกรานต์ ปนทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนยอดประชาสรรค์ วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงชญานิศ ภัทรทวีสิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนยอดประชาสรรค์ วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงปยะฉัตร ร้องทรัพย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยอดประชาสรรค์ วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๘๙

เด็กชายชินวัตร ใจท้วม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอดประชาสรรค์ วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายปติกูร ปนทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยอดประชาสรรค์ วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กชายกฤษฎา ยอดบ่อพลับ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนยอดประชาสรรค์ วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๙๒

เด็กหญิงมาริศา รักใคร่
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยอดประชาสรรค์ วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๙๓

เด็กชายณัชพล เกตุมี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยอดประชาสรรค์ วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๙๔

เด็กชายอภิรักษ์ วันประเสริฐ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนยอดประชาสรรค์ วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กชายณัชพล จำปาพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนยอดประชาสรรค์ วัดเกาะตำแย  

กพ ๓๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงกุมารี โตกระจ่าง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ชิณภา

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด

วัดเกาะรากเสียดนอก
 

กพ ๓๔๖๐/๒๕๙๘

เด็กหญิงสุทธิดา ไสยวัน
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สุดเตาะ
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงวาสนา นรโภชน์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงยุวธิดา คงขำ

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงดวงกมล เอมศิริ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายสหรัฐ กวางแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายบุญฤทธิ

์

เลิศดีกรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายภานุพงศ์ อ่องเลือม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายพีรวัฒน์ วรรณเวช

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วกำพล
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เอมศิริ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงศศิวิมล เอียมชม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ พัฒนาศักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา จำศิลป
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กชายชนะศักดิ

์

เสมบาง
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๑๓

เด็กชายธีระพัฒน์ ทองลา
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๑๔

เด็กชายจักริน ม่วงงาม
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงนารีวัฒน์ ทองดำ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงสุชาดา หนูเทียง

่

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๑๗

เด็กชายพีรวัฐ อาษาวงศ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กชายประวิทย์ ทองเพ็ง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กชายพันธรัตน์ จันทร์ลอย
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงวาสนา คำแสง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๒๑

เด็กหญิงสุลิษา มันพุฒ

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงอรัญญา พัฒนาศักดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กหญิงอารียา นาราด
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายธนากร ตรีแสน
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๒๕

เด็กหญิงจตุพร ใจดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กชายกฤษณะ ภู่กำจัด
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กหญิงสุพรรษา ปานพรม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กหญิงมรกต เงินเนตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๒๙

เด็กหญิงสิรินภา คำแสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงพรรณษา จุ๋ยเกตุ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กหญิงสุณัทชา ทองดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา โพธิธาราม

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอียมจุฬา

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงกันทิมา ทองคำมาก
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงจีรวรรณ ใจดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชมภู วัดวังชมภู  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๓๖

เด็กหญิงจารวี สิทธิ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๓๗

เด็กชายวีรภัทร์ ศรีสังวาลย์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กชายชนะวีร์ เอมศิริ
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กชายกันตภณ สุวรรณ
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงรพีพรรณ เพียรกล้า

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๔๑

เด็กหญิงสุภัสสร ทองลิม

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กชายสิทธิเดช
ประสิทธิกสิกรรม ๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายจิตติพัฒน์ อำครอง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กชายพัชรพล กาญจนจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๔๕

เด็กชายวุฒิชัย แผนเมือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายภานุรุจ วงษ์ชัย
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงพิชญานิน พิมพ์เผือก
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กหญิงพัทธหทัย นาคทอง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๔๙

เด็กหญิงอริสรา ถมยา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายวรวุฒิ จูสิงห์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กชายสุทินกรณ์ แก่นวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๕๒

เด็กหญิงชลธิชา คุ้มเพือน

่

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายชินวุฒิ มังโส
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงวรรณษา สวนแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กชายศุกลวัฒน์ ทองเอียง
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๕๖

เด็กชายวงศกร เกตุชาวนา
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายจรูญวิทย์ นุชทองม่วง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กหญิงอาทิตยา ถมยา
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๕๙

เด็กชายธวัชชัย แข็งขัน
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงจิรภาส สายสำอางค์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงวิภาพร สุสะสินธ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอรัญสถิตย์  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กชายรัชชานนท์ มีเจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอรัญสถิตย์  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชา พรมจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอรัญสถิตย์  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๖๔

เด็กหญิงขวัญชนก ยีสุ่น

่

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล วัดอรัญสถิตย์  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รอดเมือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่านา วัดอรัญสถิตย์  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กหญิงทวีพร ปนทอง
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่านา วัดอรัญสถิตย์  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงพรประเสริฐ หลักดี

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่านา วัดอรัญสถิตย์  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๖๘

เด็กหญิงฉันท์สินี กาจา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่านา วัดอรัญสถิตย์  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงสุภาวดี พลากร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่านา วัดอรัญสถิตย์  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ตังมัน

้ ่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่านา วัดอรัญสถิตย์  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กหญิงจรัญพร วรรณเวช
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่านา วัดอรัญสถิตย์  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๗๒

เด็กชายปติ คำบรรลือ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่านา วัดอรัญสถิตย์  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชาปู
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายนพพล สอนสระเกตุ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ดอนแปะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๗๖

เด็กชายภูวดล คำมิง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กชายวรรณเสด็จ ใจว่อง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายเศรษฐวัฒน์ พรมแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๗๙

เด็กชายอนนต์ จีนใจเย็น
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงกัญญา อินทร์จับ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงกัลยาณี พันชม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงดวงเนตร กันธิยะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๘๓

เด็กหญิงนลัทพร อยู่ยิง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๘๔

เด็กหญิงนัชชา แก้วเปง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๖๘๕

เด็กหญิงพลอยนภา ทองมา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงแพรวา เครืออินทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ หนชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงรุ่งนภา ภักดีน่วม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงวรกาญจน์ วิยาสิงห์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงวรรณนิสา จูมม่วง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๙๑

เด็กหญิงสุนิสา ทองทา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กชายดนุพงศ์ แสงสว่าง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กชายธัญชนิต สีชัยมุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๙๔

เด็กชายภูมิภัทร ไชยเลิศ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๙๕

เด็กชายศักรินทร์ ศรีนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กชายสุรสีห์ พิมพ์พิศุทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงกิตติมา เรือนทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงชลฑิฌา บุ้งทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ จูแนบ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายพุทธิพงศ์ สุทธิรักษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายศาศวัต โพธิพฤกษ์

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายรพีวิทย์ มามี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายศักดิดา

์

หลงเดียว
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายนันทวัฒน์ จันทร์เปรม

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายภูวดล หลวงปวน

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายรัฐวุฒิ อิมเอียม

่ ่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายจตุรงค์ เพชรแกมทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายนพรักษ์ ภูผาลี

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๐๙
นางสาวจิรานันท์ ม้าเจริญตระกูล

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๑๐
นางสาวพนิดา ธนดลบรรพต

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๑๑

นางสาวอรณิชา แหงหาญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๑๒

นางสาวประกาย ท้าวคีรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๑๓

นางสาวพรณิชา แซ่จ้าง
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๑๔

นางสาวสุพัตรา ชาภูมี
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๑๕

นางสาวแสงแก้ว สมหวัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงวิภาพร แวงเลิศ
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงลัดดา มลิต
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๑๘

เด็กชายปรเมศฐ สุวรรณรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๑๙

เด็กหญิงอินทัช นิลสนธิ
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๘ / ๒๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายวุฒิชัย เรืองเดช

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กหญิงปลายฟา ฉำกมล
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๒๒

เด็กชายกิตติวัฒน์ ศรีอินทร์
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงจีรนันท์ มีมุข
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายนัทชัย เสาร์นำคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กหญิงวรานุช ฟอสเตอร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายนันทพิพัฒน์ มุลิตา

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายภูชิต แซ่จ้าง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กหญิงปณิดา กาญจนะโชค
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กชายธนาคิน แกก่า
๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายโชคชัย กาญจนะโชค

๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กชายศิรวิชญ์ แซ่ม้า
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แกก่า
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กชายเจตริน แสนซุ้ง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๓๔

เด็กชายธนาวุฒิ แกก่า
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ รักชาติ
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงชลีวัน สมหวัง
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๓๗

เด็กหญิงนิภาพร แซ่โซ้ง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๓๘

เด็กหญิงนำฝน วิไล
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงลินนา ช่อคีรี
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงนกจันดา สมหวัง

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กหญิงเมวดี สมหวัง
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๔๒

เด็กหญิงลาปวย ลาทิ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงปนัดดา สืบมี
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กชายพันธุระ แกก่า
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๔๕

เด็กชายอิทธิพล แซ่จ้าง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๔๖

เด็กชายเย็ง แซ่ม้า
๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กชายเดชา สุพรรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

แกก่า
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๔๙

เด็กหญิงวาสิตา หอมรืน

่

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงกานดา บุญงามขำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กหญิงรุจิรา อนุวัฒน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กชายเจษฎา นันเอียม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กหญิงสุนิสา ทัดสำราญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๕๔

เด็กชายวัชรพงษ์ เพช็รขำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๗๕๕

นางสาววันวิสาข์ คำเมือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กชายปใหม่ หิงคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๕๗

เด็กหญิงเจนจิรา เกิดพงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงปนัดดา มาพุ่ม
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กชายคณิสร ยอดโยม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายอภิชัย จีนเพชร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๖๑

เด็กหญิงศิรประภา โหลทา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงจิราภา วินทะไชย
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กชายวุฒินันท์ คัณธะทรัพย์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๖๔

เด็กชายแสวง รัตนสุวรรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๖๕

เด็กชายอดิเทพ เยาะเย้ย
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงกมลนัทธ์ ไทยชะนะ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๖๗

เด็กชายนัฐภูมิ สินอนันต์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๖๘

เด็กชายยุทธิชัย เหล่าหวายนอก
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๖๙

เด็กชายทยากร อุ่นคลที
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายสิทธิวัฒน์ เถาว์แก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๗๑

เด็กชายพชรพล วรรณประโพธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๗๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โยธา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๗๓

เด็กชายอัมรินทร์ บุสดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๗๔

เด็กชายอนุวัฒน์ เกิดพงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๗๕

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ปูแตน
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๗๖

เด็กชายอติเทพ สิงห์แรง
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หนูน้อย

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กหญิงสุจินดา ถึงบุญมา
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๗๙

เด็กชายธีรพงษ์ บุษบก
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายธีรภัทร ยังสถาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๘๑

เด็กชายพีรพัฒน์ มาคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กหญิงมลฑิญา บุษบก
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กชายอาทิตย์ เสือนิม

่

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๘๔

เด็กหญิงกานต์ธีรา คำอ่อน
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๘๕

เด็กหญิงณัฐธิชา สุรเดช
๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๘๖

เด็กชายพิภัช ศรีรัตนดิลก
๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๘๗

เด็กชายธนพร ลุนวงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๘๘

เด็กชายธนพงษ์ วิราพร
๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๘๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ทองสอน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายพีรพล มีซอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๙๑

เด็กชายศรายุ นาคน้อย
๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๙๒

เด็กหญิงฐิติวรดา สาจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงปรานปรียา มีซอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กชายพงษ์ดนัย สุทธิวรรณา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กชายจิรวัฒน์ พุ่มรอด
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๙๖

เด็กชายชัยรัช ค้าขาย
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงกีรนันท์ มีชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กชายวิวัฒนา บัวเปง
๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๔๖๐/๒๗๙๙

เด็กหญิงวรัญญา ชูวิทย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงฐินัทดา ปานโยมา

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงธัญวลัย เลาวกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงดวงเนตร รอดนิล

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายณัฐพงษ์ เพชรรัตน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายธีรภัทร ลายภูษา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงพรรณพษา พูลภาค

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายจิรศักดิ

์

บุญครอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงพัชรา ไทยกล้า

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงคุณัญญา รวงพันธ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงปภาวี ไทยกล้า

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงวิลมณี ท้วมทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๑๑

เด็กชายอธิวัฒน์ ยอดนวล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๑๒

เด็กชายกิตติกร จินหนู

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๑๓

นายณัฐกร สวยเกษร
๒๓/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๑๔

นายธวัชชัย พิลาทอง
๓๑/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๑๕

นางสาวนัยนา จันธิยะ

๒๑/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๑๖
นางสาวปภาวรินทร์ ปาลี

๒๗/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๑๗

นายภาณุพงศ์ ชาวเวียง
๓/๐๘/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๑๘

นายภาณุวัฒน์ วัฒนนารถ
๐๓/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๑๙

นายสุริยา ฉิมมัน

่

๘/๐๓/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๒๐
นางสาวอนุสรา โพฤทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงนันทวรรณ สายหล้า
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยทวี วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงชลธิชา สมศรี
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไทยทวี วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๒๓

เด็กชายอดิเทพ เขตรขันต์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไทยทวี วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๒๔

เด็กหญิงพัทธวรรณ ด้วงปล้อง
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยทวี วัดนพรัตน์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กชายกันต์ ปุมไสว
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยทวี วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กชายนิพัฒน์ เสตะนันท์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยทวี วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๒๗

เด็กชายภาคภูมิ เฉยขำ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยทวี วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กหญิงวรรณษา คำสะละ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยทวี วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กหญิงวาสนา การะภักดี
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยทวี วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายรวิสุต ยิมกระจ่าง

้

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยทวี วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๓๑

เด็กชายธนาธิป เตือนจิตร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยทวี วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กชายเพชรรัตน์ เขตรขันต์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทยทวี วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กหญิงผาณิต แสงสว่าง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยทวี วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๓๔

เด็กหญิงชญาภา กันจร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๓๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

หว่านผล
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กหญิงพิชามญชุ์ สมพันธ์แพ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กหญิงพรนภา เอียมเจริญ

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๓๘

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วระวัง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๓๙

เด็กหญิงวนัชพร พวงดอกไม้
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายอนุพร บรรณศรี

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงผัลย์ศุภา ดอนกระจ่าง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๔๒

เด็กหญิงนลินา ทาเอือ

้

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๔๓

เด็กชายเอกภพ หมีทอง
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกาะฝาย เกาะฝาย  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กชายชยพล วิเศษสุทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กชายวัชรพงศ์ ไชยยงค์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๔๖

เด็กชายกิตติพร คำสีทา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๔๗

เด็กชายธวัชชัย สุวรรณโณ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กชายธนกร เชือสิงห์

้

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กชายศักดิดา

์

สุขโต
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายคมสัน อินสองใจ

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๕๑

เด็กหญิงปทมาพร อิมวัฒนา

่

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงธนพร ศรีบางตาล
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายบุญฑณชาติ สุขโข

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๕๔

เด็กชายเอกอนันต์ ขันตี
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๕๕

เด็กหญิงปใหม่ ใบเนียม
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กชายพงศธร ศรีทาไกร
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงศรัณย์พร ขันเงิน
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กหญิงขวัญข้าว คำพิพจน์
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๕๙

เด็กชายวิทวัส อุดมชาติบัณฑิต
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงจิราวรรณ เจียมอยู่

๒๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กชายโชคชำนาญ ศรีพิโรจน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๖๒

เด็กหญิงศศิประภา ไกรเวช
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงสุวรรณภา สุวรรณสิงห์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๖๔

เด็กชายเทียนชัย มัจฉาน้อย
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงมุทิตา แดงสี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๖๖

เด็กชายนรเทพ ดีไทย
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กชายฐิติรัตน์ กระสังข์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ดวงขัน

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ ยุระยาตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายอนุชา มณีศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กชายยอดโดม มีไชโย
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงเกศินี ทองคำถึก
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๗๓

เด็กชายอรรถพล วิสุกรรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๗๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ดำเนิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงปภัสสร ถ้วนถี

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๗๖

เด็กหญิงสิรินดา ม่วงครวญ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงนำอ้อย พม่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๗๘

เด็กหญิงวาสนา ศรีพิโรจน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงจิตสุภา สุขโต
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี ครุฑะกะ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กชายชัยวัฒน์ สุขโข
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๘๒

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีสามทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ชลพิทักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กชายเจษฏา ไพรวัลย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กชายกิตติคุณ ดำเนิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๘๖

เด็กหญิงเสาวนีย์ ปูทา
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กหญิงอภิชญา มณีสอดแสง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายสุรกิจ อุเทนสุต
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กชายวีรภัทร นัยนานนท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน เขาพิมพาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๙๐
นายธนวรรธน์ ใจกล้า

๒๘/๐๙/๒๕๒๙

วัดโคกเจริญวนาราม โคกเจริญวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงวราสินี รักกันดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กชายเนวิน แก้วมณี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บากบัน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๙๔

เด็กชายจิรพงษ์ เรืองชัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ น้อยวรลักษณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กชายรัชตะ หอมหวาน
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายยศกร พินโต
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๙๗

เด็กหญิงสุพรรณษา บุญปน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กชายกิตติภณ ยีหวา

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายณิฐิพงศ์ ถาม่อย
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายนรินทร์ วันเลิก

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายชัยกฤต พุทธา

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงผไทมาส สุทธิมาลา

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายวีรภาพ หินกาล

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ตรีภพ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงชุติมา ยาแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายวีรเทพ อ่อนศิริ

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงดาราธิป ทองเวียงจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายวทันย์ ต่ายทรัพย์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายปวรุตน์ แพรสีนวล

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายวันเฉลิม แตงจุ้ย

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายสุชานนท์ คำรืองศรี
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กหญิงบุรัสกร ว่องไว
๐๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๑๓

เด็กชายศุภกร แจ่มยิง

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กชายสุธี คำบ้านฆ้อง
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงอริสรา ทองโชติ
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๑๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ มีสมบูรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว

บุญธรรม
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กหญิงธนธรณ์ บุญวิเศษ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายยศพร นิพนต์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายยศกร นิพนต์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๒๑

เด็กชายวรวัฒน์ โคบาล
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงวนิดา แช่มช้อย
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กหญิงชาลิสา อุตแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๒๔

เด็กหญิงอาทิตยา อินทรปญญา
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๒๕

เด็กชายเด่นเหนือ ทองบัว
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กหญิงกัญญาภัค รักเสมอใจ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กชายกิตติ เกาะแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงมัลลิกา บุญพวง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๒๙

เด็กหญิงดวงกมล อุตแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๔ / ๒๓๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงอุรัสยา อุทัยทิน

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายธนกร ใบเนียม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๓๒

เด็กหญิงสร้อยฟา ทองโชติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงชลกร สิมมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๓๔

เด็กชายวิลลี

่

จัว

๊

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กชายเอกฤกษ์ คำมี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๓๖

เด็กชายนิทัสน์ ตรีภพ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงกุสุมา ปานทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงกัลยานัฐ นุชบุรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กชายบูรพา อุทองคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพลับ ปลูกศรัทธา  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงราตรี เสือมัจฉา

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กชายทัตพล อินจัน
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กชายประภวิษณุ์ บุญมา ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงพลิดา เกลียงไธสงค์

้

๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๔๔

เด็กชายธีระเทพ ทองดี
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กชายเมธี พรมฟก
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงนฤพร เพชรพาลี
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กหญิงชลิตตา สังข์ทอง ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๔๘

เด็กหญิงปาณิศา เขตวิทย์
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงหทัยชนก กลีบเพ็ง ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงศิรินภา หลวงไกรลาศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๕๑

เด็กหญิงฐิติมา บุญทศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๕๒

เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่กัง
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๕๓

นางสาวพรทิพย์ จำปาทอง
๑/๐๕/๒๕๓๙ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๕๔

นายเจษฎา บุญเกิด
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๕๕

นายสมศักดิ

์

สุขล้อม
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๕๖

นางสาวธารารัตน์ ชนิวงศ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๕๗

นายอินทร โพธิพฤกษ์

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๕๘

นางสาวสุพรรษา มารุตรมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๕๙

นายประเสริฐสุข แก้วบัวดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๖๐
นายณัฐวุฒิ มันหมาย

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๖๑

นายธนพงศ์ ช่างย้อม
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๖๒

นางสาวชุติมน ประทุมชาติ
๖/๐๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๖๓

นายธิติสรร เมืองขวา
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๖๔

นายวโรดม กาสา
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๒๙๖๕

นางสาวกัลยา บุญพยอม
๓/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๖๖

นายอภิชาติ คุ้มกัน
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๖๗

นางสาววราพร โพธิเกตุ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๖๘

นางสาวศุภนุช รักพงษ์
๒/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๖๙

นางสาววรรณธิดา เปลียนทองคำ

่

๕/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๗๐
นายณัฐพงศ์ บุติพันธ์คา

๘/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๗๑

นายพลากร ประวัติ
๙/๐๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๗๒

นางสาวกัญญารัตน์ นาถาบำรุง
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๗๓

นางสาวสุนิสา บุญชัยศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๗๔

นายปฏิญญา ทองนาค
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๗๕

นายภาสกร ขุนวิจารณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๗๖

นางสาวนภสร เดชคุ้ม
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๗๗

นายภานุพงศ์ อินทำมา
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๗๘

นางสาวกัลย์สุดา จันทร์ศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๗๙

นายศิวกร ระงับจิตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๘๐
นายวรศิริ วัฒนาวรคุณ

๓๐/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๘๑

นางสาวธีรดา กุมภา
๙/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๘๒

นายอภิสิทธิ

์

คูหา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๘๓

นายนราวุฒิ วรรณพัฒน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๘๔

นางสาวปยะรัตน์ พันธ์จู
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๘๕

นางสาวนิสลา ท้วมไทย
๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๘๖

นายกีรติ เวทายันต์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๘๗

นางสาวณัฐณิชา ขยันกิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๘๘

นายสุกฤษฏิ

์

ฤทธิเม่น

์

๖/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๘๙

นายชาคริต บุระเนตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๙๐
นางสาวปทมาวรรณ อิมวัฒนา

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๙๑

นายนัฐวุฒิ ยุระยาตร
๓/๐๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๙๒

นางสาวนภัสวรรณ เขาแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๙๓

นายประเสริฐ เกิดลาภ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๙๔

นางสาววันวิสา ชำนาญนา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี พัฒนราษฎร์บำรุง  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงศตคณภรณ์ ฝายไทย

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเหมือด หนองเหมือด  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ขันกสิกรรม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเหมือด หนองเหมือด  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ทากัมมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเหมือด หนองเหมือด  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๙๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ใยแดง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเหมือด หนองเหมือด  

กพ ๓๔๖๐/๒๙๙๙

เด็กชายชนะชัย ภูชมศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเหมือด หนองเหมือด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายทรงพล คำมูล

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเหมือด หนองเหมือด  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงกัลยา อินทะจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเหมือด หนองเหมือด  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงศิรดา เพียราดโยธา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเหมือด หนองเหมือด  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายรัตนกร คำคง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเหมือด หนองเหมือด  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายภานุวัชร หิมารัตน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเหมือด หนองเหมือด  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายดลวัฒน์ วงค์ประพันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเหมือด หนองเหมือด  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงวริศรา จำปา

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเหมือด หนองเหมือด  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงนภสร แทนคอน

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเหมือด หนองเหมือด  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายคมสัน สารสินธุ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเหมือด หนองเหมือด  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงขวัญจิรา ยังธรรม

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเหมือด หนองเหมือด  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๑๐
นายสมนึก มูละกูล

๑๕/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๑๑
นางนัฐพร ชาวด่าน

๐๔/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๑๒
นายธนทัต ยอดสุธิ

๑๙/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๑๓
นางสาวอรปรียา ริตุ

๑๙/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๑๔
นางสาวปทมา พูลคุ้ม

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๑๕
นายรุ่งศิริโชค บุญชิด ๙/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๑๖
นายวีระยุทธ ประมูลจะโก

๑๗/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๑๗
นายอัษฎาวุฒิ นุงนุช ๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๑๘
นายศุภณัฐ ดารา

๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๑๙
นายเอกชัย หอมจันทร์

๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๒๐
นายปภาณิน คงจาด

๒๖/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๒๑
นายธีรศักดิ

์

ช่ออังชัน ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๒๒
นางสาวปรายฟา กุสุมาลย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๒๓
นางสาวกนกวรรณ จันทะวงศ์

๒๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๒๔
นางสาววิลาวัณย์ อินทะสอน

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายกิตติธัช แสงอุ่น

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายธีรวัฒน์ นาควัน

๒๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายนที เดชผลิต

๑๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายนพดล พินิจ

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายจิรายุ บุญอ่อน ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายธนวินท์ อินงาม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายณัฐพล ใจแสน

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายธนโชติ คำนิยาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายณัฐพงษ์ สอนขาว

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายดนุพร เผือนทิม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๗ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายธนพล ทองดอนเหมือน ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายบุษกล จันทร์ทนดำ

๒๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงตะวันฉาย ลีวงศักดิ

์

๑๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงสนนฤมาศ เส็งแดง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิศรี

์

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายเขมทัต โชติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายจิรายุ พรมชาติ

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายนพดล เรืองฤทธิ

์

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายบันเทิง ปรางมาศ

๓๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายภานุวัฒน์ เถรพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายนพรัตน์ เถือนเหลือ

่

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายกฤตภัค โพธิน้อย

์

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายจักริน บัวเขียว ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายธนศักดิ

์

เขตกัน
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายพิษณุพงศ์ เกตุสวรรณ

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายสุวินัย ถินสะอาด

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายอนุวัฒน์ เหล่าเอียม

่

๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายอาทิตย์ สายมา ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายกฤษดา คงประกอบ

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายนภัส มีทอง

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายศุภกร ฐิติสโรช

๑๒/๑๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายธนวัฒน์ วัฒนกิจ

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงธวัลรัตน์ อำไพ

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงธันยพร ศรีทอง

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงนิจจารีย์ เรืองคุ้ม

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงนิภาภรณ์ จันทนิชย์ ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงพัราวรรณ สิงห์ลอ

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ รุ่งเรือง

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงวรณัน สวรรค์บรรพต

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงอาทิตยา จุ้ยขาว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ใจซือ

่

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงนิสิตา จันทร์หา

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงปพิชญา เกษมทรง

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงรมิตา ทองเปยม

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงสุปราณี นาใจ

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๘ / ๒๓๖

้
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กพ ๓๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงอังคณา บุญชู

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงชนนิกานต์ กิจสุวรรณ

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงชนม์นิภา พรมประสิทธิ

์

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงชลธิชา ยุบลเมฆ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงณัฐวิกา แก้วเนตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงณุตตรา ปานแสงทอง ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงแนทลียา ทองเนือแปด

้

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงปาริฉัตร คชฤทธิ

์

๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงพศิกา รวมทรัพย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงพิชชาพร ฝาระมี

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงวริสศรา เอียมสำอางค์

่

๒๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงอพิยดา ก่อเกิด

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ สุขเจริญดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายชัยนันท์ ภูไทย

๐๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายนัทธพงค์ กัมมินทร์ ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงทิพย์นภา โพธิเย็น

์

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงภัชราวรรณ์ ทิพโพธิศรี

์

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงสอิงทิพย์

้

อยู่เกิด
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายกิตติภูมิ ทองดอนเหมือน ๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายวีรภัทร อินทร์สุข ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายณัฐพล เนียมศรี

๓๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายธนวัฒน์ แย้มทัด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายอนุชิต ศรีทอง

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงสุชานาถ จันทะพล

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงภาวินี เครืองต้น

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงภัทราวดี เภตรา

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงชาลิสา เทพอาสา ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายอดิสร สงค์ทิม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายภัทรธร มาเพชร

๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายวชิรนันท์ ศิริพิทักษ์โชค

๑๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายวงศกร คำยิม

้

๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายธนิสร ดวงมี

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายสคณ อุดมวงศ์

๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายภาณุพัฒน์ อิมเอม

่

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงเบญจรัตน์ แจ่มใส

๑๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงพรรัตน์ กัณทะเกตุ

๑๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงนุชนารถ บุญประเสริฐ

๒๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงกาญจนา ยวงสอน

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงสุภาวิตา ปาลา

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๐๙
นายอุดร ธานัง

๑๒/๒/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายวัชระ ศรีพุมมา ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๑๑

เด็กชายภาณุพงษ์ เบียทอง

้

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กชายปรัชญา พานเฟอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๑๓

เด็กชายธีรเดช หารกุล
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๑๔

เด็กหญิงเปมิกา ปนก้อน
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๑๕

เด็กหญิงณัฐรดา มะวงศ์
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงนพรัตน์ คงดอนทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๑๗

เด็กหญิงเยาวพา คงเจริญ
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๑๘

เด็กชายณัฐกรณ์ โพธิคง

์

๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๑๙

เด็กหญิงสุวรรณา ฆ้องกำ
๒๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงธิดาวรรณ ทองตัน

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงจันจิรา แคนอินทร์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๒๒

เด็กหญิงณภัทร ม่วงมา ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๒๓

นางสาวจิราพร นิลมุก
๐๖/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๒๔

เด็กหญิงสุภาพร คงแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๒๕

เด็กหญิงสุนิตา พรมประสิทธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๒๖

เด็กหญิงชนัชพร ยางก้อน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๒๗

เด็กชายภานุพงค์ สระทองล้วน
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๒๘

เด็กชายมนตรี สายกู่แก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๒๙

เด็กชายโสภณพิสิฐ สุขชิต
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงพัทชนันท์ กันเทียง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๓๑

เด็กหญิงวิลาสินี งามดี
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๓๒

เด็กหญิงอาริษา สร้อยสังวาลย์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๓๓

เด็กหญิงญาณิสา มังคะโชติ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๓๔

เด็กชายสรณ์ศิริ สมวงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๓๕

เด็กชายนภัสสร ทองเนือแปด

้

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๓๖

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ มะเมียเมือง
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๓๗

เด็กชายณภัทร สุ่มเอม
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๓๘

เด็กชายชัยวัฒน์ มังคะโชติ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๓๙

เด็กหญิงขนิษฐา เชิดโฉม
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงณปภัสร์ แก้วทรัพย์

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงอัญญาณี แก้วบุญเรือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๔๒

เด็กชายอัมฤทธิ

์

แก้วบุญเรือง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๔๓

เด็กชายอภิยุทธ นิจจะวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๔๔

นางปรีชญา สระทองสอน
๐๗/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๔๕

นางสิรินทิพย์ จันทร์บ้านโต้น
๓๑/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๔๖

เด็กหญิงชลลดา พุ่มทรัพย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กหญิงศิรินภา สุวรรณกิจ
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๔๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คมขำ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๔๙

เด็กหญิงอริษา พุ่มทรัพย์
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๕๐
นางสาวนิตยา นนทวัน

๒๐/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๕๑

นางสาวอัจฉราพร คุณยศยิง

่

๐๖/๐๕/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๕๒

เด็กชายสรศักดิ

์

สุขขา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๕๓

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ลูกประคำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มาเขียว
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กชายชนิสร สุขเกษม
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๕๖

เด็กหญิงชุติมาภรณ์ คำมา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๕๗

เด็กหญิงภัสราวดี บุษบง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๕๘

เด็กหญิงกนกพร คุชิตา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กชายณัฐพล ชมพู
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงณัฐชา ดวงลี

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๖๑

นางกนกวรรณ เนียมหุ่น
๑๖/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๖๒

นายชูเกียรติ หินสม
๒๘/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กชายธนโชติ คุ้มภัยเพือน

่

๑๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กชายโภควินท์ แสนเสาร์ ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๖๕

เด็กชายอุดมโชติ กะระคนธ์
๒๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๖๖

เด็กชายนรทิตย์ วรมหาโพธิ

์

๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กชายศุภณัฐ เกิดนาแซง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๖๘

เด็กชายกฤตเมธ มัธยา
๒๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๖๙

เด็กหญิงกัญย์วรา ขันดำ
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงอนัญพร เรียนพืช

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงอรปรียา รอดปุย
๒๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงบวรลักษณ์ เดชคต

๑๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๗๓

เด็กหญิงนันฐิกา สุขสบาย
๑๘/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๗๔

เด็กหญิงชลธิชา โชติ
๒๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๑๗๕

เด็กหญิงกัลยกร จีนแดง
๑๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๗๖

เด็กชายสรายุทธ บุญสิงค์
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๗๗

เด็กชายมงคล หิริโอ
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กชายจีรเชษฐ์ สุกใส
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กหญิงศรัญญา จุลทศรี ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ มาลัย ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๘๑

เด็กหญิงวรรณิษา พรมชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงพิมญ์ชนก เทวรักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กชายบวรวิทย์ หล้าสุวงษ์
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๘๔

เด็กชายวรพล บำรุงศรี
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๘๕

เด็กชายจักรพงษ์ คำมาคุณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กชายวรเทพ เกตุสุวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๘๗

นางสาวกชพร สระทองแง็ด
๒๘/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๘๘

นายจตุรภัทร์ พินิจ
๒๓/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๘๙

นายพิชัย นวลไผ่
๒๑/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงพจนิชา วงษ์วัฒน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๙๑

เด็กหญิงพรนภัส วงษ์วัฒน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๙๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยอดสมใจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๙๓

เด็กชายอนันต์ โปรดประโคน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงสุนทราภรณ์ นาคศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๙๕

เด็กชายอนุชา อะระวัง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๙๖

เด็กชายปณณธร รังสาท
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๙๗

เด็กหญิงนิชชา ละศรีจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กหญิงปพิชญา ใจแสน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๔๖๐/๓๑๙๙

เด็กหญิงปภาดา เย็นอยู่
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

ชำนิกล้า
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงมลภา ผลมุก

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายกฤษฎา พิชญพัฒนา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายวรากร จันทร์ดวง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายนิติพล จันทรา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายศุภรัฐ ทาระนาม

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงศุภดา บุญสอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงวริศรา บุญกลาง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายภัทรภณ มีเม่น

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายวีรภาพ เงินปรางมาศ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๒ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายวีรภัทธิ

์

เงินปรางมาศ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๑๑

เด็กชายธนพัฒน์ ดวงรัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๑๒

เด็กชายฐิติกร มาชืน

่

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๑๓

เด็กชายอุดมพล หนูมะเริง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๑๔

เด็กชายคณนาถ น้อยแสง
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๑๕

เด็กชายอัครวัฒน์ พะสำเริง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๑๖

เด็กชายทักศกร ซุ่นขวัญ
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๑๗

เด็กชายรัชชา สนศิริ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๑๘

เด็กชายกณวรรธณ์ ทาทองคำ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๑๙

เด็กชายศุภณัฐ นิมดี

่

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายรังสิมันต์ ชาญศิลป

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๒๑

เด็กหญิงธีรดา แบ่งเพชร
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๒๒

เด็กหญิงณวรา จันทร์จิตร
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๒๓

เด็กหญิงปวริศา ยอดฉัตร
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๒๔ เด็กหญิงวรรจณพรรณ
นนกระโทก

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๒๕

เด็กหญิงสุทธิดา ธงกระโทก
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๒๖

เด็กหญิงปุญญิศา จตุระภาค
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๒๗

เด็กหญิงวริศรา โสดเทียง

่

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๒๘

เด็กหญิงอชิรญา วรคันทักษ์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กชายพงศธร ภูสังข์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงพิมรภัทร ธรรมสระ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๓๑

เด็กหญิงนำผึง

้

ธุระดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๓๒

เด็กชายชาญณรงค์ โคตรธรรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กชายธนพัฒน์ บุญวิมัชสา
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๓๔

นางนิรมล สุขบุรี ๑/๘/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๓๕

นายกฤษณะ วงษ์นุ่ม
๑๐/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๓๖

นายรัฐนันท์ สุนันทวนิช ๗/๕/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๓๗

เด็กชายศรายุทธ ทองปาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๓๘

เด็กชายนันทภพ จันทร์แสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๓๙

เด็กหญิงณิชากร ปาสาตัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายกิตติคุณ ดีทีสุด

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๔๑

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ปานศักดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๔๒

เด็กหญิงธมลวรรณ ปลอดรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๔๓

เด็กหญิงสุนีย์ บุญปลูก
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๔๔

เด็กชายสุรชัย สุทธิมาลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๒๔๕

เด็กหญิงณัชชา สุขเกษม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๔๖

เด็กหญิงมริวรรณ เหมือนการ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๔๗

เด็กชายณัชพล กุฏมหาราช
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กชายทศพร บุญสังข์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๔๙

เด็กชายธนกร ชัยเสริม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายกิตติทัศน์ ศรีพุมมา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๕๑

เด็กหญิงปนัดดา รูปพรมราช
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กชายอลงกรณ์ สีดา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๕๓

เด็กหญิงนภัสสร บุญหล้า
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๕๔

เด็กชายวราทิต มากล้น
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๕๕

เด็กหญิงวาสนา ศรีมหาโภชน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กชายนัฐวัฒน์ แตงนารา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๕๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ใจเอือ

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๕๘

เด็กชายรัฐพงษ์ ลักษณะพรมราช
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๕๙

เด็กชายรัฐภูมิ ลักษณะพรมราช
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงกาญจนา มาสว่าง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๖๑

เด็กหญิงสวรินทร์ ภู่ผิว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๖๒

เด็กหญิงศศิกานต์ แน่นสันเทียะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๖๓

เด็กชายอนัส จันทร์ตัง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงดาราพร นาหัวนิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงสุภัสสรณ์ ใจใส
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๖๖

เด็กชายนพรัตน์
เหง้าพรหมมินทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๖๗

เด็กชายธนภูมิ สิทธิการณ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงธัญจิรา สีสุกแสง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๖๙

เด็กหญิงณัฐติมล พุ่มใย
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงนิจวรีย์ หงษ์ลอ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๗๑

เด็กชายสรสิช สุขผล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กหญิงสุชาดา ลินแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๗๓

เด็กชายภควัต แสนเขียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วแดง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๗๕

นางสาววราภรณ์ บุญเอียม

่

๔/๔/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๗๖

นางสาวณัฏฐนิช วงศ์สิทธิพรรุ่ง

๑๙/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๗๗

นางสาวปยนุช ศรศิลป ๖/๙/๒๕๓๒ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๗๘

สิบโทวุฒิชัย อินจันทร์ ๘/๘/๒๕๒๙ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๗๙

เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วนำ
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๔ / ๒๓๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ คชฤทธิ

์

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๘๑

เด็กหญิงพิริยากร รินลา
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๘๒

เด็กชายณัฐวุธ ชะเมาะชาติ
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๘๓

เด็กชายณัชฐนนท์ เผือกคล้าย
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๘๔

เด็กชายจารวี เอียมกลิน

่ ่

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๘๕

เด็กชายคณาธิป กุลฉิม
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๘๖

เด็กชายวิศรุต นิมแก้ว

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายหัสกรณ์ ชมเนตร์
๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายปถวี สุขสกุล
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๘๙

เด็กหญิงเกสรา ทองแฉล้ม ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงสุณิสา กลินศรีสุข

่

๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กชายณัฐกรณ์ วงค์พะเนาว์
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กชายวิวรรธน์ อุ่นระโลม
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๙๓

เด็กชายพงเพชร แสงมณี ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๙๔

เด็กชายวีรภัทร หมวดศรี
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เงินคง
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๙๖ เด็กชายฮันส์คริสเตียน
ราศี

๒๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๙๗

เด็กชายธันวา เรืองรักษา
๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายเชฏฐพฤนท์ โพธิเย็น

์

๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ครสิงห์
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายชนะโชติ ปนขุนทด ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายณัฐพล คงหาญ

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายธีรภัทร กำไม้

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายรัฐภูมิ ซ้ายจันทึก

๓๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายรวิพล เชือรอด

้

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายก้องกิจ พรมทา ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายพงศพัฒน์ โนนศรีลา ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงอาริษา แสงสว่าง

๑๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงวรรณภา อินทร์หอม

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงสุภาพร หวังหลิม

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงไอริสา มณีอินทร์

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงภัทรมน แก้วอากาศ
๑๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กหญิงเนตรชนก อยู่คง ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๑๓

เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วนำ
๒๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๑๔

เด็กหญิงวริศรา ไกรวัน ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๕ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ดิษสวรรค์ ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงนฤสรณ์ ร่มลำดวน
๑๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๑๗

เด็กหญิงศศิปวีร์ คำอ้าย
๒๘/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงณชพร ศิริเมือง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กชายสัญชัย แก้วบุญเรือง
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายพัฒนพล สารเสนา

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๒๑

เด็กชายรัชชานนท์ สกัดกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กชายธวัชชัย กันเฉย
๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงภัทรศยา อิมมา

่

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๒๔

เด็กหญิงเกวลิน โหนา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๒๕

เด็กหญิงปรมาพร กิติวิววะสรรค์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กชายศุภณัฐ ธเนศรักษา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กชายพนัชกร วงค์คำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๒๘

เด็กหญิงนพวรรณ นามสุโพธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๒๙

เด็กหญิงเจนจิรา ภูกันแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงภัทรสร เก๋งปอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๓๑

เด็กหญิงพิมพิกา พันธ์ป
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๓๒

เด็กหญิงภาพิมล ทองบุตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน เปงเรือน

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงทิฆัมพร สมบุตร
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กชายณรงค์ชัย จุ้ยภู่
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๓๖

เด็กหญิงธันยชนก ตรีเพขร
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๓๗

เด็กชายวชิรวิชญ์ สายสุวรรณ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กชายธนพล พรมพิทักษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กชายภากร สอนใจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายยศินทร์ ทองเพลา

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๔๑

เด็กชายอภิไชย อ่อนนวล
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กหญิงทักษพร รักกสิวิทย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กหญิงภฤศนี มีสูงเนิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๔๔

เด็กชายปริญญา นาคประสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๔๕

เด็กชายกิตติกวิน ไหมขาว
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงวิมลพร ขำต้นวงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กหญิงสุพรรณษา พุมมาลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา จินดา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๔๙

เด็กชายธีรภัทร บุญมา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายพัฒนพงษ์ สารเสนา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กหญิงอโนชา พูลจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๕๒

เด็กชายพิธเนฐ นาคะสุทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กชายนนทพันธ์ เกิดเกตุ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๕๔

เด็กชายศุภวิชญ์ อิมมา

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๕๕

เด็กชายศุภกิจ ธเนศรักษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๕๖

เด็กหญิงแคทรียา มาลาศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กชายภานุมาส ปตาระคะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๕๘

เด็กหญิงวิริยา มาลาศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๕๙

เด็กชายสมชัย ชาลีทำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงสรวรรณ ชาติรัก

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กหญิงญาณี สังสุด
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๖๒

เด็กหญิงปนิตา สุระวิทย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๖๓

เด็กหญิงกรรณิกา เกษสิมมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๖๔

เด็กหญิงเพชรดา หาญนอก
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กหญิงณัฏฐริกา สังฆจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๖๖

เด็กชายรัตนวัต มีสูงเนิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๖๗

เด็กหญิงกนกกร บัวหลวง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๖๘

เด็กหญิงสุทธิดา สุวรรณฉายยา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กหญิงชลณิชา คล้ายกระจ่าง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงสิริกร โกษา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๗๑

เด็กหญิงพชรภรณ์ อินทร์โชติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๗๒

เด็กหญิงปณิตา บุญอ้อม
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กชายสุวรรณชัย กมลเรือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กหญิงจิตรานันท์ พิมพ์ดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๗๕

เด็กชายดบัสวิน ทองแดง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๗๖

เด็กหญิงศศิธร แก้วคง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงรจนา เพ็งสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงสุภาพร สมน้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๗๙

เด็กหญิงศิรินภา แก้วอ่อน
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายชิณธัช วิสิกะสิวิทย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๘๑

เด็กชายรัตนชัย ก้อนจันทร์เทศ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๘๒

เด็กหญิงอัณศยา มาทิพย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๘๓

เด็กหญิงรจนา เก๋งปอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๘๔

นายจักรภัทร ตุงคำ
๑๙/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๓๘๕

นางฉันทนา พรมแตง
๐๖/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๘๖

นางสาวชลธิชา กระบวนศรี

๒๖/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๘๗

นางสาวณัฐภรณ์ รืนจิตร

่

๐๑/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๘๘

นางนำฝน ฉวีอินทร์
๒๑/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๘๙

นางสาวบัวสาย แก้วเมืองมูล
๐๗/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๙๐
นายภานุวัตร พันธุ์ยี

่

๓๑/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๙๑

นางมุจลินท์ พันธุ์ยี

่

๑๒/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๙๒

นางสาวรัตนา กรอยสระน้อย

๒๑/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๙๓

นางรัตนาภรณ์ เรือนสุภาธง
๐๔/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๙๔
นางสาวลัดดาวรรณ น้อยลา

๒๙/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๙๕

นายวินัย มนัสตรง
๑๔/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๙๖

นางสาวศิริลักษณ์ คชสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๙๗

นางสาวศิริวัน หาญนอก
๑๑/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๙๘

นางสาวสิริกานต์ สอดศรี
๑๓/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๓๙๙

เด็กชายณัฐชัย อ่อนศรี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วเจริญ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงณัชมน สังสุด

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงสุทัตตา ปอมยุคล

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายปรเมษฐ์ ขวัญใจ

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายชินดนัย จันทะคัด

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายวีรชัย จันปุย

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายชันษา แก้วเวียง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงสุภัชชา ปานเขียว

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายไกรวิทย์ แก้วน้อย

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงรุ่งนภา ชืนชวน

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงชลดา วงศ์มณีใส

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๑๑

เด็กชายศุภกร จ้อยรักษา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงรักษา ทองคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๑๓

เด็กชายวรพจน์ จันปุย
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๑๔

เด็กชายเรืองวิทย์ ธรรมจิตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๑๕

เด็กหญิงอุมากร นิลสุวรรณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๑๖

เด็กหญิงสุพรรษา บ่อนพคุณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๑๗

เด็กชายสิทธิพงศ์ สร้อยพูล
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๑๘

เด็กหญิงยุพิน ไพโรจน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๑๙

เด็กหญิงอทิตตยา ภู่วิเศษ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายกฤษดา อินทา

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๒๑

เด็กชายจินดา กรุตเจียม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๒๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ ชุ่มแจ่ม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๒๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จงจอหอ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๒๔

เด็กชายไตรกฤต จตุรภาค

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๒๕

เด็กชายธนโชติ เปลียนพัด

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๒๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

จินดา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๒๗

เด็กชายปฐมพร ห่านดำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๒๘

เด็กชายพงศกร พยมหล
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๒๙

เด็กชายพลกฤต ไชยแสน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายพัสกร เกตุสุภะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๓๑

เด็กชายพานุเดช หลวงนัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สืบสายเจ๊ก

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๓๓

เด็กชายมงคล ทับทิมทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๓๔

เด็กชายรชานนท์ โหงฉิม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๓๕

เด็กชายศิวกร บุญพยุง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๓๖

เด็กชายสรนันท์ พึงสวัสดิ

่ ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๓๗

เด็กชายสันติภาพ คะโจปะเค

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๓๘

เด็กชายอดิเทพ แรงจบ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๓๙

เด็กชายเอกราช พัดดำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร ดวงจิตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๔๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ พันพรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๔๒

เด็กหญิงเกสรา ขามาลา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๔๓

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทะคัด
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๔๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ พนดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๔๕

เด็กหญิงนฤมล จันทร์อุบล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๔๖

เด็กหญิงบุญยวีย์ กุลเกตุ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๔๗

เด็กหญิงบุษกร แสงกระโทก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๔๘

เด็กหญิงพัชราภา คล้ายทองดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๔๙

เด็กหญิงรัตทิญาพร เสือขำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงวรรณนิภา ดีบุตร

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๕๑

เด็กหญิงศิริรัตนา ใจเลียง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๕๒

เด็กหญิงสายธาร ปะดังพลัง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๕๓

เด็กหญิงอัจฉรา มิงโค
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๕๔

เด็กหญิงอัญชิสา กองเพ็ง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๔๕๕

เด็กหญิงแอนนา หารโงน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๕๖

เด็กหญิงวรรณิภา เวฬุวนาทร
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๕๗

เด็กหญิงกฤติยา นามแสนนะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๕๘

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา เสือสิงห์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๕๙

นางสาวระเวีย จันทร์อ้น
๐๗/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงจิดาภรณ์ กาวี

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๖๑

เด็กหญิงชัชวาล สระทองเติม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๖๒

เด็กหญิงแสงตะวัน จรุณศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๖๓

เด็กหญิงชลธิชา แซ่เอียว

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๖๔

เด็กชายศิริฉัตร เกตุแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๖๕

เด็กชายศรายุท ทรงอยู่ดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๖๖

เด็กชายวีรชัย รัศมี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๖๗

เด็กชายพันธวัช อินทร์แพ่ง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๖๘

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เลิศสระน้อย
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๖๙

เด็กหญิงอังคณา แก้วเมือง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายปริณดา พินิจนอก

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๗๑

เด็กหญิงนัททิกา สุขเกษม
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๗๒

เด็กชายนฤสรณ์ พินผ่อง
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๗๓

เด็กหญิงกฤตภาส จันอินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๗๔

เด็กหญิงชลรนี ชมทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๗๕

เด็กชายอนุชา สุขเปยม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๗๖

เด็กชายเมธี แขนสูงเนิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๗๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ผิวอ่อน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๗๘

เด็กชายอนุชิต บุญน้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๗๙

เด็กหญิงภัทริตา มินทมร
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายธวัลพจน์ ศิลลา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๘๑

เด็กหญิงขวัญฤดี คุ้มสอาด
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๘๒

เด็กหญิงจินดามณี อสุณี
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๘๓

เด็กชายกฤษณะ เนตทิพย์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๘๔

เด็กชายสมโชค บุญมาเกิด
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๘๕

เด็กชายเมธานันท์ ปนเหมือย
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กหญิงณภัทร อสุณี
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงศิริอำไพร คุ้มสอาด
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๘๘

เด็กหญิงอุบลวรรณ แซ่ล้อ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๘๙

เด็กหญิงสิตานัน ผิวอ่อน
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงพรนัชชา พรมมิน

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๙๑

เด็กหญิงสายชล เปยะกัง
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงวรรธการณ์ เกตุพิจิตร์

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กชายแสน พระวิเศษ
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๙๔

เด็กชายดนุพร น้อยยอด
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๔๖๐/๓๔๙๕

เด็กหญิงธนพร สุริยะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
หนองบอนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๖๐/๓๔๙๖

เด็กชายปณณธร พึงญาติ

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
หนองบอนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๖๐/๓๔๙๗

เด็กหญิงเยาวภา เนตรทิพย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี

หนองบอนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายธนกร พุทธเสม
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี

หนองบอนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๖๐/๓๔๙๙

เด็กหญิงรัตนา พานเทา
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
หนองบอนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงลตามณี สายคำ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี
หนองบอนราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๖๐/๓๕๐๑
นางสาวพัณณิศา วิชัยคำ

๒๗/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชวาริด
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายสราวุธ วิทยารัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คล่องแคล่ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายชัชฐภูมิ ชุ่มแจ่ม

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายณัฐภัทร มีมาก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายดนุพร ศรีแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายธนพล พิมพระจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายธนิสร เหมสุวรรณ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายภูผา เปยสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๑๑

เด็กชายวัชรศักดิ

์

ไชยโคตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๑๒

เด็กชายประติภัทร ยิมประดิษฐ์

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๑๓

เด็กชายนัฐวุฒิ บุญส่ง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๑๔

เด็กหญิงสุธาสินี ศรีเวียง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๑๕

เด็กหญิงอภิญญา ศรีทัศน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๑๖

เด็กหญิงชลิตวรรณ มีพัฒน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๑๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุขสำราญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๑๘

เด็กชายชนัชพร วินิจสอน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงสุพรรณนภา พลอยงาม

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงวริศรา เพชมาศ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๒๑

เด็กชายอมรฤทธิ

์

ซินฮี

้

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๒๒

เด็กชายสุเมธ ดุลสุจริต
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมแสน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๒๔

เด็กชายวีรฉัตร ทองบุญนุ่ม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๕๒๕

เด็กชายธนกร ดุลสุดจริต
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๒๖

เด็กชายธันวา พลอยงาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๒๗

เด็กหญิงอาทิตยา อุทุมพร
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กหญิงเกษราภรณ์ เพชรไธสง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๒๙

เด็กหญิงวรรณศิริ เลิศตะคุ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงวรัญญา อินทร์โพธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๓๑

เด็กชายอนุชิต มงคลไทร
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๓๒

เด็กหญิงปานวาด วงษ์แสง
๓๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504)

สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๓๓

เด็กหญิงธรรมรัตน์ พาริก
๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504)

สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๓๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เทีนยหวาน
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504)

สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๓๕

เด็กหญิงอัจฉรา วิเศษโพธิศรี

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504)

สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงชนณพรรษา หาบุญพาด

๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504)

สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๓๗

เด็กหญิงวรรณสา ปนนาค
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังแถว สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๓๘

เด็กหญิงสุชานันท์ เพ็งเจริญ
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรังแถว สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๓๙

เด็กหญิงอรัชพร สมานเขตกิจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายนวดล นิพนธ์

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๔๑

เด็กหญิงกนกพร ทรงประดิษฐ์
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๔๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คงมิง

่

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๔๓

เด็กชายธนภัทร เอียมชะโอด

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๔๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ใจมัน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศิริพันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๔๖

เด็กชายปริญญา วิจิตร
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๔๗

เด็กชายชยานันท์ จิตร์ถนอม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๔๘

เด็กชายฐานพัฒน์ เบ้าทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๔๙

เด็กหญิงอารยา พินตะคุ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงศิรประภา โพธิทอง

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๕๑

เด็กชายสิริราช จันทวิมล
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๕๒

เด็กหญิงไอยริณ ดีซิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๕๓

เด็กหญิงฐิตาพร กองทรง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๕๔

เด็กชายกรนรินทร์ กอนคำ
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๕๕

เด็กหญิงพลอยชนก หมู่พยัคฆ์
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๕๖

เด็กหญิงพิรดา ทองอ่อน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๕๗

เด็กหญิงนวพร คีรีทศ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๕๘

เด็กหญิงปพิชญา บัญทะโกสุม
๑๕/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ดำสนิท
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงกชพรรณ มนัสสา

๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๖๑

เด็กหญิงสโรชา สุวรรณ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๖๒

เด็กหญิงอัยริษา ธงชัย
๒๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๖๓

เด็กชายพฤทธรัช กลินพิทักษ์

่

๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๖๔

เด็กชายปภาวิณย์ เพชรชนะ
๒๗/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๖๕

เด็กหญิงพิชญาภัค โสภา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๖๖

เด็กหญิงธัญชนก ชัยวงศ์วิวัฒน์
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กชายนัทธพงศ์ เกิดลาภ
๑๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๖๘

เด็กชายออโต้ ทรัพย์คง
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๖๙

เด็กชายธนาพิสุทธิ

์

กรรขำ
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงพิชชาภา ภาษี

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กชายณัฐพนธ์ ตรีใย
๒๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๗๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ ฉุยแสง
๒๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๗๓

เด็กหญิงเกวลิน วุวรรณโชติ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๗๔

เด็กชายพงษธร ทองเกล้า ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๗๕

เด็กหญิงมนฑิตา สามัคคี
๒๔/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๗๖

เด็กชายชินภัทร์ พรหมเสือ
๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประสาทวิถี สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๗๗

เด็กชายราชัน ประสาทสิทธิ

์

๒๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดประสาทวิถี สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๗๘

เด็กชายภูมินทร์ เสาชัยภูมิ
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประสาทวิถี สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๗๙

เด็กหญิงชลลดา สินชะวา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประสาทวิถี สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงกชกร ปานศิลา

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประสาทวิถี สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๘๑

เด็กหญิงอาทิตยา ทองแย้ม
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประสาทวิถี สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๘๒

เด็กหญิงปยธิดา ใจเคร่ง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประสาทวิถี สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๘๓

เด็กหญิงทิติยา ชาติรูป
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประสาทวิถี สลกบาตร  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๘๔

เด็กชายพีรวัฒน์ สิงโต
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๘๕

เด็กชายจิรวัฒน์ พรมเวียง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทศลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กชายธนปกรณ์ ดอกจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๘๘

เด็กชายธัญวรัตม์ พูลพุฒ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๘๙

เด็กหญิงอรวรรณ ทรัพย์สอาด
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายสิรภัทร แขงธัญกรรม

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๙๑

เด็กชายพชรภรณ์ วรรณพฤกษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๙๒

เด็กชายปฎิภาณ เดชาเลิศ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๙๓

เด็กชายศิวัฒ คงสุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๙๔

เด็กหญิงอฐิติยา ศิริโยธา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พึงกระจ่าง

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๙๖

เด็กหญิงชลธิชา ชมชาติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๙๗

เด็กหญิงอธิชา พาลีสุทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๙๘

เด็กหญิงจิรัชญา กลางพิมาย
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๕๙๙

เด็กหญิงพัณพษา ยาโน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงสุชาดา สิงห์สถิตย์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายภูริพัฒน์ สุนทร

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงกัลยา บุญลา

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงกนิษฐนันท์ แก้วเจริญศรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายนพเกล้า กลัดทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงภัณฑิรา สุระคำ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงศศิธร บุญสาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงนันท์นภัส สนธิกัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงเจนจิรา ลือเลิศ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ดำสนิท

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงอังคณา เจนวิกาล

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๑๑

เด็กชายนิติพล เอียมเล

่

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๑๒

เด็กชายกฤษณะ เปยมอำพล
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๑๓

เด็กหญิงศิศิรา เต็มเปยม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงศรีเมือง สุขรวย
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๑๕

เด็กชายปริตร ธัญญาสาลี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๑๖

เด็กชายนรากร นิพนต์
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๑๗

เด็กชายพัชรพล กิงทอง

่

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๑๘

เด็กชายพัชรพร กิงทอง

่

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๑๙

เด็กชายสุทธิพงศ์ ประกิจ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงทัดพิชา ชาทรง

๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๒๑

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

โดรณ
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงสุทาทิตย์ บุรภาพ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๒๓

เด็กหญิงนิราทิพย์ ชูโฉม
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๒๔

เด็กชายสุเมธ สังสัญชาติ
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๒๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ พึงอบ

่

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๒๖

เด็กหญิงเกวลิน เจริญสุข
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๒๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สังข์ชม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๒๘

เด็กชายสรวิศ อาจหาญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๒๙

เด็กชายธนกร ทะนีวัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงกมลวัลย์ ภิรมลักษ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๓๑

เด็กชายนนทวิทย์ บุญเฟอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๓๒

เด็กชายอธิวัชร ริตพวง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๓๓

เด็กชายจิรายุทธ จันทร์ไพโรจน์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๓๔

เด็กชายขวัญชัย แสงมุกดา
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๓๕

เด็กหญิงพรดารา ปองขันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๓๖

เด็กชายภูวิทย์ ทองเงิน
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๓๗

เด็กชายพงศธร โมกทอง ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงไอศิกา เย็นนัทธี
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๓๙

เด็กชายธเนศพล แก้วแดง
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายศักดิวรินทร์

์

อินประภัก
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๔๑

เด็กหญิงสิริวิมล จันทร์หอม
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๔๒

เด็กหญิงโสฐิดา บุษยาตรัด
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๔๓

เด็กชายวัชระ แสงมุกดา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๔๔

เด็กหญิงจิราภา อินนงชา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงชญาดา ฉิมสาหร่าย
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๔๖

เด็กหญิงจันทิมา ประเสริฐสังข์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๔๗

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ดีเลิศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดีเลิศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงนัชชนันทร์ บุญนิที
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงนรรัตน์ รุ่งแจ้ง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๕๑

เด็กชายชัยณรงค์ หมันเขตกิจ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๕๒

เด็กชายรณชัย ศรทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๕๓

เด็กชายรัตติศักดิ

์

ชูพินิจ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๕๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เชิงเอียม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๕๕

เด็กชายชำนาญ บุญมามี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๕๖

เด็กชายอชิระ หวานฉำ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๕๗ เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ
บุตรดี

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๕๘

เด็กหญิงเมทาวี เสาแก้ว
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๕๙

เด็กชายกิตติธัช สุกท่าพูด
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงดวงกมล สกุลพราหมณ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๖๑

เด็กหญิงภัทรธิดา ใจแสน
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๖๒

เด็กชายภัทรพล สุภาเพียร
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๖๓

เด็กชายวรภาส นิมโฉม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๖๔

เด็กหญิงชนิดา ศรีพริง

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๕ / ๒๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๖๖๕

เด็กหญิงพาวดี ม่วงคุ้ม
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงลาด บ่อทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๖๖

เด็กหญิงปณวรรณ จันทร์เอ็น
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงลาด บ่อทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๖๗

เด็กหญิงทรรศยา น้อยพิทักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงลาด บ่อทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๖๘

เด็กหญิงกระเหรียง พม่า
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงลาด บ่อทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๖๙

เด็กหญิงกมลพัชร คงรอด
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงกชกรณ์ สัตย์จีบ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๗๑

เด็กหญิงวิสารัท เกตุมณี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๗๒

เด็กหญิงนพรัตน์ สืบบุก
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๗๓ เด็กหญิงพรวิรุฬกานต์
ประพิมพ์พันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๗๔

เด็กชายพิษณุ เณรตาก้อง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๗๕

เด็กหญิงมนภัทร โด่งดัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๗๖

เด็กชายปยนันท์ พิลาแหวน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๗๗

เด็กชายนพวิชญ์ ปานจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๗๘

เด็กชายยุทธนา สายศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๗๙

เด็กชายอาจอ เมียนมาร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายอภิรักษ์ สุวรรณจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๘๑

เด็กหญิงดารินทร์ หอมรืน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๘๒

เด็กชายภคิน สุวรรณ
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๘๓

เด็กชายศิวกร อุทาหรณ์
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ จันดารา
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๘๕

เด็กชายกิตติธัช แก้วจุฬา
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๘๖

เด็กหญิงพิชชุดา ใจแสน
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๘๗

เด็กชายวิไล เงินดี
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๘๘

เด็กหญิงสุชัญญา เลิศวิริยะนนท์ ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๘๙

เด็กหญิงสุภิกา คงยิม

้

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงสุชานาถ เณรเอียม

่

๑๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๙๑

เด็กหญิงจรรยา บุญมา
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๙๒

เด็กหญิงณัฐธิดา พึงตระกูล

่

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๙๓

เด็กหญิงณัฐธิยา ศรีภุมมา
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๙๔

เด็กชายระพีพัฒน์ พลอยศรี
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๙๕

เด็กชายชนภัทร เขตกัน
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๙๖

เด็กชายธีระเทพ พูลเกษกิจ ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ โชติทอง
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๙๘

เด็กชายภูติวัฒน์ เจนเขตต์การณ์
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๖๙๙

เด็กชายนรากร แก้วกลำ ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ คุ้มแปลก

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายณัฐนนท์ เขตกัน

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายบุญสม แก้วแดง

๒๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายดนุพล กฤษวิเชียร

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายธนันธร ใจแสน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายธีรวัฒน์ ดวงตา

๑๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายธนวินฐ์ สิงหราช

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายธนพงศ์ อำธูป ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงวรรณชนก ทองเชือ

้

๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงจิราพร นวพลพัฒนา

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงกันตนา คามเขต

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๑๑

เด็กหญิงนน ชัว
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๑๒

เด็กหญิงณัฐรดา เรือศรีจันทร์

่

๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๑๓

เด็กหญิงอินทิรา สะมะถะ
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๑๔

เด็กหญิงพรรณนภา หมันดี

่

๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๑๕

เด็กหญิงปวริศา อินทสิทธิ

์

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๑๖

เด็กหญิงณัฐริกา เต็มแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๑๗

เด็กชายศิวานนท์ กองมา
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๑๘

เด็กชายณัฐชนน ช่วยเรือง
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที 27)

่

โค้งวิไล  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๑๙

เด็กหญิงสโรชา โตไว
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที 27)

่

ถนนงาม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงเพชรญาดา ครุธสี

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที 27)

่

ถนนงาม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๒๑

เด็กหญิงอุมากรณ์ ดีเลิศ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที 27)

่

ถนนงาม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๒๒

เด็กหญิงรินรดา ศรีแดงเกตุ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที 27)

่

ถนนงาม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๒๓

เด็กหญิงจิตรานุช คำดี
๐๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมาบคล้า มาบคล้า  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๒๔

เด็กหญิงสิทธา เหล็กดี
๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมาบคล้า มาบคล้า  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงสายสัมพันธ์ สุทธิสาร

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบคล้า มาบคล้า  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๒๖

เด็กชายภีมพล พิลีก
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบคล้า มาบคล้า  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๒๗

เด็กชายพิชญะ ใจแสน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๒๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ สิงห์เรือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๒๙

เด็กหญิงสุดาทิพย์ มาฤๅษี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายแก้วกล้า ดอนม่วงไพร

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สอนกลาง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๓๒

เด็กชายกฤษณะ คชเถือน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๓๓

เด็กหญิงอุมาพร ศรีพุมมา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๓๔

เด็กชายเนติภูมิ ภุมรา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๗๓๕

เด็กหญิงนริศรา สุขเกษม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๓๖

เด็กหญิงพัชริดา แสนแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๓๗

เด็กหญิงผกามาศ กรอดสุย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๓๘

เด็กชายคมสันต์ มิงใย

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๓๙

เด็กหญิงดวงกมล นิลวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายชัยภัทร พิมพา

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๔๑

เด็กชายเฉลิมจักร กุลประเสริฐ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๔๒

เด็กชายณัฐนนท์ ปราสาททอง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๔๓

เด็กชายปติพล ศิริธรรม
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๔๔

เด็กหญิงปาลิตา เนตรอินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๔๕

เด็กหญิงวรณัน สุวรรณวิสิทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๔๖

เด็กชายศวัสกร ศรีคำทา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๔๗

เด็กชายณัฐพล คุ้มครอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ธรรมธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๔๘

เด็กหญิงสุมัทนา วงษ์พระจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้อยไร่ นาร้อยไร่  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๔๙

เด็กหญิงประภาสินี รามสูตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้อยไร่ นาร้อยไร่  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงบัณฑิตา นวลจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร้อยไร่ นาร้อยไร่  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๕๑

เด็กหญิงใบตอง ชาญชัยกรรม
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้อยไร่ นาร้อยไร่  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๕๒

นางสุทธารัตน์ ขุนพิลึก
๐๒/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๕๓

เด็กชายธนโชค อยู่ทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๕๔

เด็กชายณัฐภูมิ โพคจักร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๕๕

เด็กชายกชกร ตาลาน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๕๖

เด็กหญิงนัทธมน เหลืองทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๕๗

เด็กหญิงศศิธร เศษเวตกิจ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๕๘

เด็กชายภัทรนคร มีศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๕๙

เด็กชายธีรดล บุญคงที

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงอรัญญา ดำสนิท

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๖๑

เด็กชายภาณุพงศ์ พิมพ์โครต
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๖๒

เด็กหญิงศุภามน เฮียะหลง

๊

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๖๓

เด็กชายสุพัฒน์ จันทร์เอียม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๖๔

เด็กชายวิทวัส ขุ่มด้วง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๖๕

เด็กชายณัฏฐชัย บุญยะกร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๖๖

เด็กชายอเนกศักดิ

์

เทศแจ่ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๖๗

เด็กชายธนดล มอญเก่า

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๖๘

เด็กหญิงสุพิชชา สุดเขียว
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๖๙

เด็กชายจีรพัฒน์ มากสาย
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายธนทัต ก๊กตระกูล

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๗๑

เด็กชายดนัย ทองเลียม

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๗๒

เด็กชายพิพัทธ พุ่มมะรินทร์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๗๓

เด็กชายสัจกร วังนาค
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๗๔

เด็กชายถิรายุ พรมบุตร
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๗๕

เด็กชายพิสิษฐ์ แสนยาเจริญกุล
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๗๖

เด็กชายพิเชฐ
ประสาทเขตร์การ ๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๗๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

อ่างอินทร์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุขใสสาคร

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๗๙

เด็กชายวายุ วงษ์สุวรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กชายพัทธดนย์ เกษมสุข

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๘๑

เด็กหญิงนันทิชา ปากว้าง
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๘๒

เด็กหญิงศุภรัตน์ ผิวศรีสุข
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๘๓

เด็กหญิงรัตนฤดี มหาชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๘๔

เด็กหญิงกวินธิดา จันทร์กระแจะ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๘๕

เด็กหญิงพรชิตา แก่นสน
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๘๖

เด็กหญิงศรันย์รัตน์ อยู่เต็มสุข
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๘๗

เด็กหญิงพักตร์พิมล ก๊กตระกูล
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๘๘

เด็กหญิงพีรดา เนตร์ทิพย์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๘๙

เด็กหญิงจิราพัชร ปนคำ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงอภิญญา ดีแย้ม

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๙๑

เด็กหญิงพรปวีย์ พรมบุตร
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๙๒

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สกุลณี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๙๓

เด็กชายปวริศร น่วมโต
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๙๔

เด็กหญิงสุนิตา ชัยพงษ์รัตนา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๙๕

เด็กชายอดศร พงสะกัด

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๙๖

เด็กชายนันทิวัฒน์ พิลึก
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๙๗

เด็กหญิงเกวลี ก๊กตระกูล
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๙๘
เด็กชายก้องกิดาการ พรมบุตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๗๙๙

เด็กหญิงวาสิริน ศรีทิพย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงสาริกา สีโฉม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายเพชรมณี มังคะลา

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กชายจารุภัทร สีแดง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายธนกร ศรีคุณ

๐๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายสุรดิษฐ์ โพธิศรี

์

๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายชัยวัฒน์ คำภา

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงภัทรพรรณ อินทร์ปาน

๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงเหมชยา มหาลือ

๒๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงธีราพร พูนเกิดเมือง

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายสันต์ภพ แสงแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๑๑

เด็กหญิงอติมา พุ่มฉัตร
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๑๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ฉิมมา
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๑๓

เด็กหญิงปนัดดา ปนช้าง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๑๔

เด็กหญิงกรองชวัญ ศรีวิเชียร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๑๕

เด็กหญิงศิริวรรณ มันกิจ

่

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๑๖

เด็กชายกมล พรมชมภู
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองแขยง ศรีสังฆธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๑๗

เด็กชายกมลวัฒน์ วังหอม
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก สามแยก  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๑๘

เด็กชายอารักข์ เมืองวงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก สามแยก  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงพิมพ์พกาน ศรีบุระ

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก สามแยก  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงจันทร์ธิดา จันทา

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามแยก สามแยก  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงสุพรรณหงส์ คำไฮ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามแยก สามแยก  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๒๒

เด็กหญิงพรนลัท มีชือ

่

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามแยก สามแยก  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๒๓

เด็กชายเนติพล ปุราโน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก สามแยก  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๒๔

เด็กชายวชิพล พลไกร
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก สามแยก  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๒๕

นายประสิทธิพร

์

คำก้อน
๑๒/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านสามแยก สามแยก  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๒๖

นางสาวศจีพันธ์ ธุระตา
๐๖/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านสามแยก สามแยก  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๒๗

นางสุนันทา โพธิสิงห์

์

๑๑/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านสามแยก สามแยก  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๒๘

เด็กชายอธิวัชร์ ทองต้นวงศ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก สามแยก  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๒๙

เด็กชายอรรณพ ปาบุรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก สามแยก  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายณัฐวุฒ ศิริดาพร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามแยก สามแยก  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๓๑

เด็กชายธนพัฒน์ ศรีท้าว
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหียง ใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๓๒

เด็กชายธนภัทร วงษ์จันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหียง ใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๓๓

เด็กชายณัทชรพงษ์ พิมพา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหียง ใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๓๔

เด็กชายนฤบดี หนองหาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหียง ใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๓๕

เด็กชายศักดิพล

์

จันทร์เขียว
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหียง ใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๓๖

เด็กชายกรณ์ดนัย รอดย้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเหียง ใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๓๗

เด็กชายศราวุธ ปอมจันทึก

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหียง ใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๓๘

เด็กหญิงฐิติมา ยุบรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหียง ใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๓๙

เด็กหญิงศุภมาส ชาวนาราช
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเหียง ใหม่โกรกนำซึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายจิราราช สมานทรัพย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหียง ใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๔๑

เด็กชายณัฐภัทร วิจิตร์โท
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหียง ใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๔๒

เด็กชายตะวัน ใยแสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหียง ใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๔๓

เด็กชายอนวัช เณรทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหียง ใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๔๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวหลวง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหียง ใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๔๕

เด็กหญิงนิศานารถ วรรณ์สุทธะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเหียง ใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๔๖

เด็กหญิงนภัสสร บุญศรี
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาเหียง ใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๔๗

เด็กหญิงสรัญญา เดชพละ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๔๘

เด็กชายภูผา วิวะโค
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๔๙

เด็กชายกฤษฎา ขันทะกสิกรรม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายอดิเทพ อินตา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๕๑

เด็กชายนันทพงศ์ แกล้วกล้า
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๕๒

เด็กหญิงโชติกา บินไธสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร แดนนาวาส

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๕๔

เด็กชายธนทรัพย์ กระมล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๕๕
เด็กหญิงมณฑกานต์ เมยไธสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๕๖ เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์
อ่อนศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๕๗

เด็กหญิงวัชราพร นนท์ไธสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๕๘

เด็กชายปวริศ ทับทิมใสย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๕๙
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ โพธิพรมมา

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายสุริยะ สินตะมะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๖๑

เด็กชายณัฐนนท์ บูชาบุญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา นุ่มกัลยา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๖๓

เด็กหญิงกินรี คงสิบ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๖๔

เด็กชายธนทัต สมัยกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๖๕

เด็กหญิงนำเพชร เรือนนุช
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๖๖

เด็กหญิงยุวพา พึงโพธิ

่ ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๖๗

เด็กชายธนพล ผึงสิงห์

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๖๙

เด็กชายอนันธกร ศิริเวช

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายวิริยะชัย สาดไทสง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๗๑

เด็กหญิงพัชราภา แซ่อึง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๗๒

เด็กหญิงกฤตยาณี พัฒนะแสง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๗๓

เด็กชายกษิดิศ ช้อนแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๗๔

เด็กชายธนพัฒน์ พุ่มวิเศษ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๘๗๕

เด็กชายไพรวัลย์ โพธิเทพ

์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๗๖

เด็กชายจิราวัติ โพธิเทพ

์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๗๗

เด็กชายสุทธิพัฒน์ พรหมบุตร
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๗๘

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา แพงแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๗๙

เด็กหญิงจิราภร สีทา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงสุจีรัตน์ จันทะเสนา

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๘๑

เด็กชายรัชภูมิ ไกรศรี
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๘๒

เด็กหญิงสิรินทรา ดาหา
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๘๓

เด็กหญิงอนัดทา เพ็งแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๘๔

เด็กหญิงขวัญพิชชา บุญสิงห์
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๘๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไร่ผล
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๘๖

เด็กหญิงพีรพร ร้อยแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๘๗

เด็กหญิงปยธิดา กระจ่างพุ่ม
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๘๘

เด็กชายธีรยุทธ จรรจร
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๘๙

เด็กชายพรภูมินทร์ ชอบธรรม
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงณิชชาพัชร์ อุ่นใจ

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๙๑

เด็กหญิงยุพารัก สุวิพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๙๒

เด็กหญิงนิตยา สิงห์เรือง
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๙๓

เด็กหญิงสุร์นารี พัฒโนทัย
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๙๔

เด็กชายประดิพัทธ์ ทิพย์โอสถ
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๙๕

เด็กหญิงนำ ศักดิสนิทวงษ์

์

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๙๖

เด็กหญิงชยานันต์ จารุทัศน์โรจน์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๙๗

เด็กหญิงทิพรัตน์ พลอยบุตร์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๙๘

เด็กหญิงสิริวิมล ใจแสน
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๘๙๙

เด็กหญิงพิมผกา โพธิแสง

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายวนัสบดี ยอดฉัตร

๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงพัขรินทร์ เสียงวงศ์

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช้างคับ กุญชรศรัทธาธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงธนพร ศรีทอน

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช้างคับ กุญชรศรัทธาธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ อวยชัย

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างคับ กุญชรศรัทธาธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงสุจิตรา พ่วงอินทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างคับ กุญชรศรัทธาธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงญานิสา ชัยมาส

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช้างคับ กุญชรศรัทธาธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงสุมิตา จันทร์หอม

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างคับ กุญชรศรัทธาธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงธนพร เชือชู

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างคับ กุญชรศรัทธาธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงชานิตา ชอบฉิมพาลี

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างคับ กุญชรศรัทธาธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงนัจกร สายอิน

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างคับ กุญชรศรัทธาธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงพีระพร กลินกุหลาบ

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้างคับ กุญชรศรัทธาธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๑๑

เด็กหญิงสรัลนุช บอนไธสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช้างคับ กุญชรศรัทธาธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๑๒

เด็กหญิงนันทมนต์ ฤทธิเม่น

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้างคับ กุญชรศรัทธาธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๑๓

เด็กหญิงเนตรนภา กลินหอม

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างคับ กุญชรศรัทธาธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๑๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โคพะนา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างคับ กุญชรศรัทธาธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๑๕

เด็กหญิงวิมลวรรณ ม่วงมา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้างคับ กุญชรศรัทธาธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๑๖

เด็กหญิงพรกนก จินเจา
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้างคับ กุญชรศรัทธาธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๑๗

นางสาวศิรประภา เพ็งศิริ
๒๐/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๑๘

เด็กชายอนุชา ทิกิว

๊

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๑๙

เด็กชายพรเทพ อันทะคำพู
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงศุภรา เต็มไธสง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๒๑

เด็กหญิงพชรพร นวลละออง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายสมพร แมลงภู่
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๒๓

เด็กชายนันทพงษ์ แสนอินมูล
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๒๔

เด็กชายชฎากร ว่องธัญญการ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๒๕

เด็กชายเมธิชัย มหาอุต
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๒๖

เด็กชายสุริเยนทร์ งศ์แสง
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๒๗

เด็กชายณัฐการณ์ บุญโสภาพ
๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๒๘

เด็กชายปารเมศ ศาสตรา
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๒๙

เด็กหญิงสิริพร กุมเมือง
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงสุพรรษา แสงประทุม

๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๓๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุวรรณศณี
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๓๒

เด็กหญิงอภิญญา อุทมน
๑๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๓๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจแสน
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๓๔

เด็กหญิงรัญชิดา พ่วงกองนะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพิกุลทอง พิกุลทอง  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๓๕

นางวัชรี จุฬพันธ์ทอง
๒๙/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๓๖

นางสาวนำหวาน เพชรบูรณ์
๐๕/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๓๗

นายวิรัตน์ น้อยม่วง
๐๔/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๓๘

นางจันทร์เพ็ญ น้อยม่วง
๑๕/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๓๙

นายรัฐศักดิ

์

ผ่องจิต

๑๙/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๔๐
นางอริสรา แสนแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๔๑

นายคารมย์ แสนแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๔๒

นางสาวปุณธิชา มาเนตร
๐๔/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๔๓

นายประมนต์ ปะนะตัง
๑๙/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๔๔

นางสาวชลิตา ศรีภุมมา
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๙๔๕

นางสาวขวัญลดา ศรีเดช
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๔๖

นางสาวสวรรณญา ถ้วยอิม

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๔๗

นางสาวมนชนก ฤทธิชัยดำรงกุล

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๔๘

นายศุภณัฐ เหมือดไธสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๔๙

นางสาวดวงกมล จักรพงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๕๐
นางสาวนศิตา นาคสนิท

๐๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๕๑

นางสาวนาถตยา เสาวมาลย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๕๒

นางสาวพิจักขณา จันทับหลวง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๕๓

นางสาวยมลภัทร บวรสุทธิวงศ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๕๔

นางสาวสรัลพร สามงามยา
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๕๕

นางสาวสราภรณ์ พ่วงสมจิตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๕๖

นางสาวสุรัตนา เดชพละ
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๕๗

นางสาวเสาวคนธ์ เหล่าเขตวิทย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๕๘

นายกฤษฎา ปะรัมย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๕๙

นายกิตติพัฒน์ รอดแจ่ม
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๖๐
นายศิริวัฒน์ แสนธรรมา

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๖๑

นางสาวจุฑารัตน์ ธีระสุทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๖๒

นางสาวสิทธิณี พันธุวงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๖๓

นางสาวอิสริยา พันทสิงห์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๖๔

นางสาวธนภรณ์ คำภา
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๖๕

นายปรเมศถ์ ผิวลออ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๖๖

นายจักรภัทร กิงแก้ว

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๖๗

นางสาวขนิษฐา ศรีรักษ์วงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๖๘

นายธนโชติ กาเรียน
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๖๙

นางสาวปรารถนา พิลึก

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๗๐
นางสาววิภวานี ทองมะหา

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๗๑

นางสาวมณีรัตน์ ขันสิงหา
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๗๒

นางสาวณัฐชยา ศรีห้วย
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๗๓

นางสาวราชาวดี ระวรรณวงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๗๔

นางสาวสุดารัตน์ ภิญโญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๗๕

นางสาววชิราพันธ์ ชาพวงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๗๖

นายธีรพัฒน์ จาดดำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๗๗

นายธีรกานต์ นิลคำมล
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๗๘

นางสาวจันทิมา สีบุญมี
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๗๙

นางสาวมะลิษา พิมพา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๔ / ๒๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๓๙๘๐
นางสาวสุชาดา จงจิตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๘๑

นางสาวอาริสา นำนวล
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๘๒

นายพัฒนพงษ์ สาใจ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๘๓

นางสาวชุลีภรณ์ แจ้งดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๘๔

นายกีรติ รุ่งเรือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๘๕

นายพัชรพล ประสงค์สุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๘๖

นายพีรยุทธ นิยม
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๘๗

นายรวิพล นิยม
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๘๘ นางสาวพรสิบประการ
เกตุแปน

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๘๙

นางสาวพัณณิตา จริยภิวัฒน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๙๐
นางสาวรติรัตน์ รัตนสุวรรณ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๙๑

นางสาวปรานิดา วันหลัง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๙๒

นายคุณานนท์ บุญยัง
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๙๓

นายเกียรติพงศ์ จำปาเทศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๙๔

นายนำชัย วงษ์ฉายา
๓๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๙๕

นายทัพไทย ทองอิม

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๙๖

นางสาวศริมน โพธิศรี

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๙๗

นางสาวคณัญญา เย็นศิริ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๙๘

นางสาวภาวิดา มังมีดี

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๓๙๙๙

นางสาวกัลย์สุดา พร้อมไทยสงค์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงปนัฐชลิษา สีมา

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายคมกฤช ศักดิดี

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายชัยภัทร เกษวิริยะการณ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายธนภัทร ธนชิตชัยกุล

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายธนาธร อ่อนศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายธีรนาถ พลพิลา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กชายธีรวัฒน์ ทองสุข

๐๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กชายปญจพล กาละภักดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายเพียวพงศ์ แพ่งสภา

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายภคพงศ์ แสนนาม

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กชายรณกร กลัดรินทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายศุภณัฐ บัวแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงเกศริน ศรีสมบุญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงณัชชา ทรัพย์ประสม

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงณัฐธัญญา ถ้วยอิม

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงณัฐพร กันยาทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงพัฒนวดี จันโสม

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงเมตตา โพธิทอง

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงสิริกร ทิพโอสถ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงศิโรรัตน์ วงษ์พิมพา

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงสุนันทินี คุ้มภัยเพือน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงสุภลักษณ์ ดีโสม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงอดิปรียา อิมพุ่ม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงอารยา ขุนพิลึก

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงสุภาพร วรโชติ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายธนทัต เพิมผล

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายจรัสรวี สิริภัทรศักดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายปฏิพัทร์ จันทวฤทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายณัฐวัชร วัฒนะธัญการ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงณัฐณิชา แซ่ลิม

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงพรปวีณ์ ปรีชา

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงขวัญฤทัย นพพันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงกุลทิรา รถมะณี

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา ศรีภิรมย์  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๓๓
สิบโทสุรกิตติ

์

สุวรรณเกษการ
๑๖/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม หนองผักหนาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๓๔
นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญ

๐๙/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม หนองผักหนาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๓๕ เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์
โพธิทอง

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม หนองผักหนาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงณัฐณิชา มูลชัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม อุเบกขาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงกันยากร โมงขุนทด

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงกัลยา บุญมา

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงกัลยาณี บุญพลาด

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายกิตตินันท์ พินิจดำ

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายคณิศร เผือดสูงเนิน

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายจักรกรี แพงจิกรี

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงชนกนันท์ สงวนพันธ์

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายซันทีม แซ่ล้อ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงณัฐพร เกษวิริยะการ

๒๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายณัฐพล ตาเม่น

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงณัฐรดี นาน้อง

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงทัตพิชา นาน้อง

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กชายธนกร ฤกษ์สำเร็จ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงธัญญรัตน์ มักขุนทด

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงนฤมล นวนอ่อน

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายบรรพชน โคมสูงเนิน

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงบัญฑิตา เจริญนการัตน์

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงบัณพร เชือนุ่น

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงบุษยมาศ แกมขุนทด

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ฉำสอน

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายปกรณ์ แจ่มผล

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กชายประเดิมชัย กองขุนทด

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงปรารวี แจ้งจบ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายพงศ์กฤต สายพันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายพรพิพัฒน์ มาจุ่ม

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายพลวัฒน์ มุงขุนทด

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายพลวัฒน์ กลมขุนทด

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กชายพีรภาส เขียวกลม

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายภัทรพล ธรรมโนนลาน

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายภูเบส กึมขุนทด

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงมุกมณี วงค์ทองจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายยศวรรธ หยุ่มไธสงค์

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายระวิพล ลิวี

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายรัชพล ลิวี

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงรุ่งนภา ฉำสอน

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายวชิรวิทย์ แก้วมราช

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงวริยา จันทร์ดี

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงศรุตา ธงฉิมพลี

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงศิริกาญน์ บ่อแตน

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงสุธิดา พุ่มไสว

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายสูทีม แซ่ล้อ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายโสภณวิชญ์ โสดา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายอดิเทพ พรมโคต

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กชายอภิวัฒน์ พอขุนทด

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงอมลวรรณ ตาพัว

้

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงอรจิรา ยุบรัมย์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กชายเจริญศักดิ

์

อ่อนอรุณ
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

คลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เชือนุ่น

้

๒๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

คลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายดิศรณ์ ฉิมสุข

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

คลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายธนโชติ ธัญญผล

๓๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

คลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายธนวิชญ์ เพชรลูก

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

คลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายนราธิป บัวหลวง

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

คลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายภูวิศ ฤทธิธา

์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

คลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๖๐/๔๐๙๐ เด็กหญิงศิรินทราทิพย์
บัวหอม

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

คลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายศุภกร อุทธา

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

คลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงจรรยพร เครือผือ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ ห้วยโหงทอง

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์สำราญ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กชายเดชาธร ขวัญงาม

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงธนพร ทองร้อน

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงธันยพร สงวนงาม

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายธีรโชติ ตรีคำ

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงบุษกร โสภี

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงพรนภัส ท้าวพา

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงพิมพาพร เกตุเหล็ก

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงพุทธิตา เก่งกล้า

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา แถมโนนสูง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงศวิตา แทนไทย

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงอาทิตา สาวะรก

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๐๖
นางอัสมา ภิญโญ

๐๗/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๐๗
นายเมธาวิน แสงแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๐๘
นางสาวภัสราภรณ์ ขำอิง

๐๓/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๐๙
นายชินวัฒน์ ทรัพย์แก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงกวินทรา จันทร์โสภา

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญเปง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๑๒

เด็กชายจีระศักดิ

์

สงขำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๑๓

เด็กชายเจษฎา วงศ์ทา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๑๔

เด็กหญิงชนันธรณ์ จันทร์ต๊ะฟู
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๑๕

เด็กหญิงณัฐพร หอมเชย
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๑๖

เด็กหญิงนิพาดา คงศรี
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๑๗

เด็กหญิงปานกมล ขยันกสิกรรม
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๑๘

เด็กหญิงพรทิพา เสวตพยัคฆ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๑๙

เด็กหญิงพรประภา ย้อมจิตร
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงพัชรพร โพธิวงค์

์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๒๑

เด็กหญิงพัทธนันท์ เสียงเย็น
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๒๒

เด็กชายพีรณัฐ อ่อนละออ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๒๓

เด็กชายพีรภัทร หอมเชย
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๒๔

เด็กชายภูสิทธิ

์

ยืนยง
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๒๕

เด็กชายวีรภัทร ธรรมนาม ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๒๖

นายตรีธวัช โฉมอินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๒๗

เด็กหญิงกชกร อินทร์สุวรรณ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๒๘ เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์
ห้วยหงษ์ทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๒๙

เด็กชายกิตติภัทร์ โพธาราม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายจิรายุทร อุดมพันธ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๓๑

เด็กหญิงชาลิสา เจริญขำ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๓๒

เด็กชายธนกร สัจจโภชน์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๓๓

เด็กชายธนภัทร จันทร์ปญญา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๓๔

เด็กชายธนวรรธน์ ฉันสอน
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๓๕

เด็กหญิงธัญชนก โปร่งทราย
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๓๖

เด็กชายธีรวุฒิ กองทอง
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๓๗

เด็กชายนนทชัย แก้วศรีสม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๓๘

เด็กหญิงนรีกานต์ กวนคอนสาร
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๓๙

เด็กชายพงษ์พันธ์ พิมพ์เจริญ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายพลพล ศรีมันตะ

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๔๑

เด็กหญิงพิชชานันท์ มีรอด
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๔๒

เด็กหญิงมิเชล เวสทรูม
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๔๓

เด็กชายรัฐภูมิ สัจจโภชน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๔๔

เด็กหญิงรุจิภา ช้างเผือก
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๔๕

เด็กหญิงวริศรา เต็มนอง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๔๖

เด็กหญิงศศิชา หลวงแสง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๔๗

เด็กหญิงสร้อย บุตรเสน่ห์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๔๘

เด็กหญิงสโรชา ช่องขุนทด
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๔๙

เด็กชายอุดมเดช โพธิทอง

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๕๐
นางสาวจันทร์นิกา จันทร์สอน

๑๑/๔/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๕๑

นายสุเมศร์ สิงห์คำโล ๔/๗/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๕๒

นางสาวฐิติมา จินาวา
๒๙/๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๕๓

นางสาวนพรดา มังคัง

่ ่

๒๐/๔/๒๕๓๕
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๕๔

เด็กหญิงกนกทิพย์ เทพบุตร
๑๕/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๑๕๕

เด็กชายกวินท์ แยมสูงเนิน
๑๓/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๕๖

เด็กชายกวินท์ สีบุตนา

๒๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๕๗

เด็กหญิงกาญจนา ตะมะวงศ์ ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๕๘

เด็กหญิงกุลธิดา สุริยะวงค์
๑๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๕๙

เด็กหญิงเกศสลิน ทองทา
๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงเกศสลี ทองทา

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๖๑

เด็กชายญาณพัฒน์ ห้อยพรมราช
๒๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๖๒

เด็กชายณัฐพล ศรีจันทร์
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๖๓

เด็กชายณัฐพล เครือจันทร์
๑๙/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๖๔

เด็กชายธนกฤต อ่างทอง
๑๕/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๖๕

เด็กชายธนพล เชิงขุดทด
๑๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๖๖

เด็กชายธนวัฒ พันธ์มหา
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๖๗

เด็กชายนครินทร์ ขาตะคุ ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๖๘

เด็กชายนที สมราช
๓๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๖๙

เด็กหญิงพิยดา พิมพา ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงไพริน กบขุนทด

๑๐/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๗๑
เด็กหญิงภิญญามาศ จันทร์ทอง

๒๐/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๗๒

เด็กชายภูริณัฐ คล้ายรักษ์ณ์
๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๗๓

เด็กชายวงศกร กริตตคุ
๒๓/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๗๔

เด็กชายวรรณลภย์ หารกำลัง
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๗๕

เด็กชายวัชรพล อู๋สูงเนิน
๑๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๗๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ประสาร
๑๑/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๗๗

เด็กหญิงสุธินันท์ ขึนกันกง

้

๒๒/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๗๘

เด็กชายสุรพันธ์ อุดรมงคลชัย ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๗๙

เด็กชายอนันตสิน พงษา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงวรรณวิภา แก้วแกมทอง

๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๘๑

เด็กหญิงพัทธิดา ปาละหงษ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๘๒ เด็กหญิงพลอยพรรนา
แสงสม

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทบัติ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๘๔

เด็กชายอนุวัตร มุสิพรหม
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๘๕

เด็กชายธันวา ภพพงศกร
๐๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๘๖

เด็กชายอนุวัตร สัมฤทธินอก

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๘๗

เด็กหญิงธิติมา มณีชม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๘๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ถุงเกษแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๘๙

เด็กหญิงกันยรัตน์ เพชรเจริญศาล
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ศรีสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ สียางนอก

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๙๑

เด็กหญิงปริมล สว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๙๒

เด็กหญิงปยะดา นวลพุ่ม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๙๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โปยขุนทด
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๙๔

เด็กชายพีรัชชัย สมหวัง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๙๕

เด็กชายภัทรพล เอียมโอด

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๙๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทับพิลา
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๙๗

เด็กชายสมพงษ์ ศรีเล่าเรือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๙๘

เด็กหญิงอตินุช วิสา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๑๙๙

เด็กชายเอกสิทธิ

์

แสนมา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงชนัญธิดา เจริญวลีกุล

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงชนาภา รินอุด

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงเขียว

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงนลินนิภา แซ่ลี

๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายนันทิวัฒน์ แซ่ลี

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงนุศรา ขันนวน

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงปวิตรา แซ่เติน

๋

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงพัชรนันท์ ทองสุขดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงพิชญา พลอยศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงภัทราวดี แซ่เติน

๋

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายวรวัฒน์ คำภิโร

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๑๑

เด็กชายวิษณุสรรณ์ เวชวรรณ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๑๒

เด็กหญิงอดิวรรณ แซ่เติน

๋

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๑๓

เด็กหญิงอรินทยา สิทธิปญญาชัย
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๑๔

เด็กหญิงฉัตรลดา โพธิไพร

์

๕/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๑๕

เด็กชายยศกร ขำพวง ๗/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๑๖

เด็กหญิงประภัสสร ผิวพิมดี
๒๕/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๑๗

เด็กหญิงอนันตญา สิงห์ลอ ๔/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๑๘

เด็กหญิงธนภรณ์ พุธสอน
๒๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๑๙

เด็กหญิงพรรษชล พุธสอน
๒๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงอัมรา มณีขัติย์ ๕/๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๒๑

เด็กชายอรรถกฤต บุญนาค
๑๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๒๒

เด็กชายณัฐิวุฒิ แซ่ล้อ
๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๒๓

เด็กชายธาดา วรรณสิงห์
๑๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผิวพิมดี
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๑ / ๒๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๒๒๕

เด็กหญิงนิรัตติกุล แสงสุริยพรรณ์ ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๒๖

เด็กหญิงธัญกร มุงขุนทด
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๒๗

เด็กหญิงสุภมาศ โคสุวรรณ
๑๕/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๒๘

เด็กชายณัฐดนัย แก้วเวียงชัย ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๒๙

เด็กชายธาวิน ทารเพชร
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงอภิณห์พร คำอินสม

๓๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๓๑

เด็กหญิงจิราพัชร สุวรรณทอง
๒๙/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๓๒

เด็กชายธรเดช ประดิษฐ์
๒๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กหญิงกาญญารัตน์ สว่างศรี

๒๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๓๔

เด็กหญิงชนัญชิดา สภาลึก
๒๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เมืองกระจ่าง
๒๘/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงเยาวกาญจน์ หงษ์โต

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๓๗

เด็กหญิงจิรภิญญา แสนแก้ว
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๓๘

เด็กชายสุทธิวัฒน์ ปากดี ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๓๙

เด็กหญิงวริษา วงษ์ลา ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงอาเลย์ยา วาวเดส

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๔๑

เด็กชายจตุรภัส อเดโช
๒๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ มามี
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๔๓

เด็กชายพีรวัส บุญพวง ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๔๔

เด็กชายธนากร บุญอาชารักษ์ ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๔๕

เด็กชายตนุภัทร ทาจิว

๋

๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๔๖

เด็กหญิงนันท์นภัส แจ้ปอม
๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๔๗

เด็กหญิงภควดี สีสา
๑๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๔๘

เด็กชายยติภัทร วิสาละ
๒๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๔๙

เด็กชายวินภัทร วาระดี
๒๒/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงกฤตยา จูจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๕๑

เด็กหญิงฐิติวรดา ฟกทรัพย์
๑๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๕๒

เด็กหญิงปยะรัตน์ ศรีจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๕๓

เด็กหญิงกตวรรณ กุลปริญา
๓๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๕๔

เด็กหญิงศิรินภา มาลาศรี
๒๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๕๕

เด็กชายพัสกร บุญนาค
๒๗/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๕๖

เด็กหญิงปญญสิริ หัฐบูรณ์
๑๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๕๗

เด็กชายธนาภัทร กล้าหาร
๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๕๘

เด็กชายวงศกร สุขดี
๑๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๕๙

เด็กหญิงดลพร กลินจันทร์

่

๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กชายณปฐม ถึงสุข

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๖๑

เด็กชายภูริภัช โพธิแนม

์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๖๒

เด็กชายธนาธิป ชุมแสง
๒๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๖๓

เด็กหญิงภัทรกันย์ กองศรี
๒๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๖๔

เด็กหญิงกรวรรณ ธงพรรษา
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๖๕

เด็กชายอัมเรศ วรอินทร์
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๖๖

เด็กชายกิตติพศ เสนนอก
๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๖๗

เด็กหญิงธัญญาภณ์ วรอินทร์
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๖๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธรรมชาติ
๒๑/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๖๙

เด็กชายอัครพงศ์ คชสาร
๒๑/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงภวิษย์พร แปงชมภู

๒๕/๓/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๗๑

เด็กชายอิทธิพล แสงเดือน
๒๗/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๗๒

เด็กชายพงษ์พัฒน์ สุดาวาด
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๗๓

เด็กชายวัชรศักดิ

์

หาอย่าทุกข์ ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายพฤหัสมงคล สุขเกษม

๒๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๗๕

เด็กชายเดชา ฟอนชมภู
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๗๖

เด็กชายตะวัน กีเจตนี
๒๑/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๗๗

เด็กชายธนกร ใจทอง
๒๓/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๗๘

เด็กชายธนโชติ สิงห์มณี
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๗๙

เด็กชายณัฏฐกานต์ ภาวนา
๑๔/๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายธเนศ สายวงค์ใย

๒๒/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๘๑

เด็กหญิงรุจินดา ดะระศิริ ๓/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๘๒

เด็กหญิงนันทรัตน์ มาเรียน ๕/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๘๓

เด็กหญิงนภัสสร นาคพงษ์
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๘๔

เด็กหญิงอรนลิน โยธานันท์
๑๓/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๘๕

เด็กหญิงกชพิชญ์ พรมมาบุญ ๖/๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๘๖

เด็กหญิงมณินทร นาคอร่าม ๑/๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๘๗

เด็กหญิงสิรีธร แก้วคำลือ
๑๘/๓/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๘๘

เด็กหญิงจิรัชญา สายวงค์

๒๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๘๙

เด็กหญิงเมธาพร วันแจ้ง
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงจิรภัทร ติระสา ๗/๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๙๑

เด็กหญิงรัฐณิชา เถาตะมะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๙๒

เด็กหญิงอนุธิดา เมืองโคตร
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๙๓

เด็กหญิงพิรดา เพชรเภรี ๑/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๙๔

เด็กหญิงรวิวรรณ ธิยานันท์
๑๕/๑/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๒๙๕

เด็กหญิงอันญพร เครือปน ๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๙๖

เด็กหญิงสุธิมา กอสัมพันธ์
๑๘/๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๙๗

เด็กหญิงศศิวิมล สุวรรณนำปน
๒๔/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๙๘

เด็กหญิงสุจาริณี สิงห์มณี
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๒๙๙

เด็กหญิงพรรณวรา พาคำปอง
๑๕/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงทรายแก้ว อธิคาร ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายธนศักดิ

์

เดินเมือง ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายรัชพล ดอกไม้

๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

ศรีสัจธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงอังคณา ถินตำบล

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

ศรีสัจธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กชายณัฐภัทร ทองคุ้ม

๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

ศรีสัจธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงรดา เอียมเจริญจิตต์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

ศรีสัจธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายศิวกร มีประทุม

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงศศิปรียา เชือหนองโปร่ง

้

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายธนวุฒิ ไผ่โสภา

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายอรรคพล ชำนาญกิจ

๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายธนกร อาทรประชาชิต

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๑๑

เด็กหญิงกนกพิชญ์ เนียมสูงเนิน
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๑๒

เด็กหญิงไหนทิน แซ่เติน
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๑๓

เด็กหญิงสุวลักษณ์ แซ่ว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๑๔

เด็กชายพงศกร ศรีเลือน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๑๕

เด็กหญิงญัฐชา อรัญวาศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๑๖

เด็กหญิงอังค์วรา ปอหลง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๑๗

เด็กชายดลดนัย ยะจร
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๑๘ เด็กหญิงพลอยจิตรลดา
คำพิโร

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๑๙

เด็กหญิงปพิชญา บุญหวาน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงพรพิมล ด้วงรักษา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๒๑

เด็กชายฤทธิชัย

์

สาระกัน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๒๒

เด็กหญิงลลิตา เหงขุนทด
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๒๓

เด็กชายอธิพัทธ์ ศิริไพบูลย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๒๔

เด็กชายกวิน แซ่โซ้ง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๒๕

เด็กชายพีรพัฒน์ แสนยาเจริญกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๒๖

เด็กชายรังสิมันตุ์ กอสัมพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๒๗

เด็กชายเขมราช อถมพรมราช
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๒๘

เด็กชายชาญศักดิ

์

ยิมละมัย

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๒๙

เด็กชายเจษฎา สว่างประจิม
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กชายพิทักพงศ์ โคสุวรรณ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๓๑

เด็กหญิงพรทิพย์ พุดบุรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๓๒

เด็กหญิงจันทวรรณ หลวงราช
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๓๓

เด็กหญิงปานพลอย แซ่โซ้ง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๓๔

เด็กหญิงภัคพร เอียมเสน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๓๕

เด็กหญิงชลธิชา แซ่พ่าน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๓๖

เด็กชายณัฐภนต์ ดีสุข
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๓๗

เด็กชายศักดิธัช

์

บุตรเมือง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๓๘

เด็กชายอภินันท์ ทรัพย์มาก
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๓๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ธารอุทิศ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงนัฐกาญน์ ยาเพชรน้อย

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๔๑

เด็กหญิงบัวชมภู มนพิสุทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๔๒

เด็กหญิงเกวลิน เงินเจริญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๔๓

เด็กหญิงปานตะวัน จาวสกุลไชย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๔๔

เด็กหญิงณัฐนิชา อินทรโสภา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๔๕

เด็กหญิงพิชญดา ทศพร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๔๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ธงฉิมพลี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา จิตชัยเจริญกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๔๘

เด็กชายวิทยา สังวาลย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๔๙

เด็กชายศราวุฒิ เกตุสาคร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายนครินทร์ อินอำไพ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๕๑

เด็กชายเขมทัต ภูมิเรศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๕๒

เด็กชายวรพล ทังพรม

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๕๓

เด็กชายวิชวัฒน์ ไชยรุ่งโรจน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๕๔

เด็กชายธเนศ มุ่งสระกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผิวทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๕๖

เด็กหญิงชลธิชา แสนมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๕๗

เด็กหญิงนภาพร ปญญาวิพุธ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๕๘

เด็กหญิงนภาพร อุ่นมา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๕๙

เด็กหญิงอัญรัตน์ แสนย่าง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงชนกนันท์ แซ่ย่าง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๖๑

เด็กชายธีรภัทร อัตตะชีวะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๖๒

เด็กชายพีรพล แซ่ย่าง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๖๓

เด็กชายธนาดล โตพันธุ์ดุง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๖๔

เด็กชายธีรภัทร เขือนขันธ์

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๓๖๕

เด็กชายธีรภัทร ม่วงมิตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๖๖

เด็กชายปวเรศ มโนมัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๖๗

เด็กชายทศวรรษ พากลอ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๖๘

เด็กหญิงภัทรมน ผิวขาว
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๖๙

เด็กหญิงลักษิกา กอสัมพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงกานต์กนีย์ สมภพวรพงษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๗๑

เด็กหญิงภัทรวดี บุญหล้า
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๗๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ ขวัญยืน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๗๓

เด็กหญิงกลอยใจ อ่อนน้อมดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๗๔

เด็กหญิงสุจิตรา กุสุมาลย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๗๕

เด็กหญิงปนัดดา กมขุนทด
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๗๖

เด็กหญิงสุริยะพร เผือกอิม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๗๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ขวัญอ่อน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๗๘

เด็กชายธนภัทร เจริญเยาว์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๗๙

เด็กหญิงกัญจนพร สุขแซม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงปรีดิพร

์

มโนมัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๘๑

เด็กหญิงรวิภา วันเทพ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๘๒

เด็กหญิงอารียา แซ่เติน

๋

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๘๓

เด็กชายอภิเดช ดีจันดา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๘๔

เด็กหญิงมังมีสุข

่

มโนมัย
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๘๕

เด็กหญิงณิชาภัทร แยบดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๘๖

เด็กชายอรรถพร อ้วนสอาด
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๘๗

เด็กชายฉัตรปพน แซ่ม้า
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๘๘

นางกมลวรรณ ศรีหินกอง ๕/๖/๒๕๐๔ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๘๙

นางจีรารัตน์ ใสสอน ๒๐/๒/๒๕๐๔ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๙๐
นางสาวชนพิชา ศิรินอก

๒๑/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๙๑

นางนัชนันท์ กมขุนทด
๑๔/๒/๒๕๑๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๙๒

นางยุภา วงษ์คำ
๒๖/๓/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๙๓

นางสายใจ เจริญเยาว์

๑๖/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๙๔

เด็กชายธวัชชัย ภูมิเรศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๙๕

เด็กชายวัฒนา ภักดีวัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๙๖

เด็กชายชัยณรงค์ อิมสมบัติ

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๙๗

เด็กชายอัครเดช เอียมอำ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๙๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา เมืองทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๓๙๙

เด็กหญิงรัตนาวดี พรหมวาด
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กชายราชวัฒน์ แซ่ซี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงพลอยชมภู คงประดิษฐ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายเอกภพ ปอแสน

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายธนาวุธ สีคำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ธาดาสัมฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายจิระศักดิ

์

แซ่ซี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงจิตราพร แซ่ซี

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงวิภาวดี แซ่ซี

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงนลัทพร แซ่ศิล

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงสุธากร แซ่ศิล

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงวราพร แซ่จ๋าว

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๑๑

นางสาวนามีศรี ปอเงิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๑๒

นางสาวดอกา ปอเงิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๑๓

เด็กหญิงมาโรย ปอเงิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๑๔

เด็กหญิงรศิตา ดวงจิตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๑๕

เด็กชายธีรเดช สิงห์เถือน

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๑๖
เด็กชายพุทธานุภาพ ศิวะสกุล

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๑๗

เด็กหญิงชลธิชา ปอปุง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๑๘

เด็กชายศุภกร บัวทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๑๙

เด็กชายเวธน์ แซ่แก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กชายชนิตชัย พิมพา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๒๑

เด็กชายพงษ์พานิช ปองแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๒๒

เด็กชายวัชรชัย สุ่มแสง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๒๓

เด็กชายธนพนธิ

์

มัดเปา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๒๔

เด็กชายณัฐพล บุญโจม
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๒๕

เด็กชายภานุพงศ์ มันมาศ

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๒๖

เด็กหญิงอรกัญญา อยู่จำเนียร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๒๗

เด็กหญิงจิรนันท์ กางนอก
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๒๘

เด็กหญิงนิชาภา จังอิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๒๙

เด็กชายอัครชา จันทิสา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงจีรภัทร์ พลแสน

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๓๑

เด็กหญิงนันทภัค ดีพิมาย
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๓๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ภือนูสอน
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๓๓

เด็กหญิงปทมาวดี ผาสุข
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๓๔

เด็กหญิงชนิกานต์ พึงงาม

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๔๓๕

เด็กชายธนกร ปะตาทะยัง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนน้อย ถนนน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กหญิงกาญจนาพร การสมบุตร

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถนนน้อย ถนนน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๓๗

เด็กหญิงธัณชนก เพ็งเลิศ
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนน้อย ถนนน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๓๘

เด็กหญิงปณฑิกา เกิดกุล
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนน้อย ถนนน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๓๙

เด็กหญิงปณฑิตา เกิดกุล
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนน้อย ถนนน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงภัทรธิดา วงค์วิลาศ

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถนนน้อย ถนนน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๔๑

เด็กหญิงวิชญาดา ศรีประทุม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนน้อย ถนนน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา แผ่นแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย ถนนน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๔๓

เด็กหญิงอภิญญา เทียมทะนงค์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๔๔

เด็กหญิงรัชดา สวนประเสริฐ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๔๕

เด็กชายภัทร ประกอบผล
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๔๖

เด็กชายศุภวิชญ์ สนองค์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๔๗

เด็กหญิงปยฉัตร วิชาวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๔๘

เด็กหญิงปวิตรา ปนปล้อง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กหญิงจันทราทิพย์ แสงอรุณ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงจีรนันท์ สุระภี

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๕๑

เด็กชายปยพล สมรูป
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๕๒

เด็กชายสิรวิชญ์ คลังกลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๕๓

เด็กชายธีรชาติ ตะภา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๕๔

เด็กหญิงชลธิชา กกประโคน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๕๕

เด็กหญิงกันภิรมย์ นนทลักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๕๖

เด็กหญิงสุภาพร แอสมจิตร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เหล็กเข้ม
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๕๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ เซียงฝุง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๕๙

เด็กหญิงวรินทร เรียมทา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กชายอาทิตย์ รัฐวร

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๖๑

เด็กหญิงรุ่งนภา นาคพูล
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๖๒

เด็กชายวุฒิภัทร สุคนทา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๖๓

เด็กหญิงพัชราภา เฉลียวดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๖๔

เด็กหญิงกมลพรรณ เวียงลิมา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๖๕

เด็กชายศาสตราวุธ เพ็ชรพรม
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๖๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ชาอินทร์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๖๗

เด็กชายเรืองเดช พลเคน
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ คำหวายนัง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๖๙

เด็กชายพัฒน์กร สีทอง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๘ / ๒๓๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายกฤษดา สอนเถือน

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๗๑

เด็กหญิงภัทรวดี พรมลิตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๗๒

เด็กหญิงยุพาพร สีหาบง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๗๓

เด็กชายอลงกรณ์ ชะขุนทด
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๗๔

เด็กหญิงศุภกานต์ คำเจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๗๕

เด็กชายนที สุทธิโชติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ เนินสง่า  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๗๖

เด็กชายณัฐพล เยาวมาลย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ เนินสง่า  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๗๗

เด็กหญิงธนภรณ์ บุญประถัมภ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ เนินสง่า  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๗๘

เด็กหญิงจรรยพร หาดชายงาม
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ เนินสง่า  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๗๙

เด็กชายพัชรดนัย สารีพุฒ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ เนินสง่า  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงสิรินทรา หิรัญทรัพย์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเจริญ เนินสง่า  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๘๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ว่องไว
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ เนินสง่า  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๘๒

เด็กหญิงภณิดา สวัสดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเจริญ เนินสง่า  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๘๓

เด็กชายตะวัน โพธิพล

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๘๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

ปกประโคน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๘๕

เด็กหญิงมนท์กานต์ ศิริวงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๘๖

เด็กหญิงอารยา บุบผาสิงห์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๘๗

เด็กหญิงนฤมล เอืยมกลาง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๘๘

เด็กหญิงวราพร ดวงจันทร์นี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๘๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ลพพันธ์ทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงใหม่ กุหลาบ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๙๑

เด็กชายวรพล หงษ์ชุมแพ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๙๒

เด็กชายคติศักดิ

์

นภากาศ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๙๓

เด็กหญิงจิรภิญญา จันทร์สม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๙๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทร์เกษร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๙๕

เด็กชายกบินทร์ ประโมทะกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๙๖

เด็กชายนิธิศ เจ็ดศร
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๙๗

เด็กชายปุณณวิช เพิมชาติ

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๙๘

เด็กหญิงสุทธิภัค ปานแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๔๙๙

เด็กหญิงชลธิชา ภักดีโชติ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงหยาดทิพย์ เหล่าเขตกิจ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงสุกัญญา ดวงศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กชายเฉลิมชัย สิงห์งาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กชายทวีทรัพย์ ลือโสภา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กชายภัทรดนัย เทียนวันวิสาข์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กชายนวพล อิมเอิบ

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงณัฐฐาพร รักษาเงิน

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงนัทธมณ บุญประเสริฐ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงสุพรรณี ผาสุขผล

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงวิลาสินี ทองน้อย

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนา

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๑๑

เด็กหญิงจิรประภา ชาทุม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๑๒

เด็กชายอนันต์ชัย บุญโกมล
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๑๓

เด็กหญิงภัทรวดี ไชยคำภา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๑๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ กู่ก้อง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๑๕

เด็กชายกิตติภูมิ อยู่เปลียม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๑๖

เด็กหญิงณิชารีย์ สท้านสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๑๗

เด็กหญิงมานิตา จำปาวะดี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๑๘

เด็กชายชลากร จุลทะศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงประสพ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายขวัญชัย มารศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๒๑

เด็กชายนัฐพล ต้นมะลิ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๒๒

เด็กหญิงฐิติพร เนตรแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๒๓

เด็กหญิงพินิจตา ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๒๔

เด็กหญิงโยษิตา อินทร์โพธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๒๕

เด็กชายนันทเชษฐ์ จันต๊ะหอม
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๒๖

เด็กชายภนากร กิงกันหา

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๒๗

เด็กหญิงปวรรัตน์ ธิสารสังข์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๒๘

เด็กชายอภิชาต การะภักดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๒๙

เด็กชายณัฐพงษ์ แสงงาม
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กชายนรพนธ์ สุริยะวงษ์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๓๑

เด็กหญิงพิมพ์พิกา สารนาถคงทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๓๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ กุหลาบ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๓๓

เด็กหญิงกิตติมา วงค์หาญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๓๔

เด็กหญิงสิริธร บุญสิทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๓๕

เด็กหญิงอารยา ศรีลุน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๓๖

เด็กหญิงวรัญญา มอนดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๓๗
เด็กหญิงเกดวรินทร์ ชุมแคล้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๓๘

เด็กชายปราโมทย์ ตุ้มทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๓๙

เด็กหญิงวรัญญา วงศ์เชียงยืน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงอาทิตยา สุขสมบัติ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๔๑

เด็กหญิงวิลาสิณี เผ่าพงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๔๒

เด็กหญิงณัชชา มาเอียม

่

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๔๓

เด็กหญิงพรไพลิน กวกขุนทด
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๔๔

เด็กหญิงอุษามณี ชนัตถ์นิธิ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๔๕

เด็กชายปฎิวัติ ผ่องสะอาด
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๔๖

เด็กชายมงคล พลายบุญ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๔๗

เด็กชายนฤภัททร์ คนธรรม
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๔๘

เด็กชายพุทธพร วัดน้อย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๔๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

คนธรรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายศาสดา ทองเชือ

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๕๑

เด็กชายณภัทร เพชรลี
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๕๒

เด็กหญิงมนต์ตา ไทยเกษม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๕๓

เด็กชายสิรวิชญ์ เรวรรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๕๔

เด็กชายอัมฤทธิ

์

อินเลียง

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๕๕

เด็กชายปรีชาวุฒิ ไกยารักษ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๕๖

เด็กชายธีรวัฒน์ เขตวิทย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๕๗

เด็กชายวุฒิชัย ชูจิตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๕๘

เด็กชายธัญบูรณ์ หมอยาดี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๕๙

เด็กหญิงฬฬฬ ศักดิศรี

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายรัฐภูมิ ดอนฮี

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๖๑

เด็กชายธนโชติ เรืองคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๖๒

เด็กหญิงปรียดา โพธิแจ่ม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๖๓

เด็กชายจิระศักดิ

์

ถึงบุญมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๖๔

เด็กหญิงพัชรพร เกตุแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๖๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ภู่สว่าง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๖๖

เด็กชายอภิณัฐ พลบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๖๗

เด็กชายจารุวัฒน์ น้อยหน่า

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๖๘

เด็กชายนาวิน รวยพงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๖๙

เด็กหญิงกชกร โพธิชืน

์ ่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงณัฐชา แก้วอันตา

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๗๑
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ส้มทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๗๒

เด็กหญิงณิชา วระชินา
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๗๓

เด็กหญิงปรายฟา กลินถือศิล

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๗๔

เด็กหญิงวิลาสินี อำจิว

๋

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๑ / ๒๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๕๗๕

เด็กชายพูลทรัพย์ โมกไธสงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ใยทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๗๗

เด็กหญิงพรสินี ออมสิน
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๗๘

เด็กหญิงจิรัชญา แจ้งสว่าง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๗๙

เด็กหญิงนคนันทินี การะภักดี
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายธนภัทร ก๋าเปง

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๘๑

เด็กชายปฏิภาณ ถาวร
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๘๒

เด็กหญิงสุพิชา สุภมาตร
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๘๓

เด็กหญิงรติรัตน์ เหล็กคม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๘๔

เด็กชายโยธิน ต้มใจอด
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๘๕

เด็กชายธนกฤต เรืองหร่าย
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๘๖

เด็กหญิงเกวลิน พิลึก

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๘๗

เด็กชายเดชาวัตร สุ่นสา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๘๘

เด็กหญิงรวิพร พลสีดา
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๘๙

เด็กหญิงจินตนา อุปมาอำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายชินกฤต จันทร์โสธร

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๙๑

เด็กชายจิราภัทร์ ชูจิตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๙๒

เด็กชายณัฐพร น้อยแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๙๓

เด็กชายนภวิท ต่ายพูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๙๔

เด็กหญิงพิมภิมลญ์ พิมพา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๙๕

เด็กชายเพชรตะวัน ขำโคม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ เตียนไธสง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๙๗

เด็กชายสนธยา ปองสาลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๙๘

เด็กหญิงนิตติพร แหม่มสอด
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๕๙๙

เด็กชายกฤตกร ร่มซ้าย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กชายทศพร น้อยวัด

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายวรภัทร แสงจันทร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายธนบดี ตลอดไธสงค์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กชายคณิศ แดงตา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายพนม คล้ายสุขุม

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

กล่อมมะโน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายอภิรักษ์ เรืองหร่าย

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ยอดยา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายสีหราช จันทะเสน

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายทองสุข สูงรุ่ง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายกฤษดา สาวิกัน

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๑๑

เด็กชายเมธิสธเนศ พันสีนาค
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๑๒

เด็กชายจิรวัฒน์ วรชินา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๑๓

เด็กชายชินดนัย มิตรชอบ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๑๔

เด็กหญิงประภัสสร อุดมชุม
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๑๕

เด็กชายภานุสรณ์ เกิดสุวรรณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๑๖

เด็กหญิงบัณฑิตา เชียวเกตุวิทย์

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๑๗

เด็กชายบูรศักดิ

์

ทองดอนเปรียง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๑๘

เด็กชายสวพล มลฑล
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๑๙

เด็กชายสิทธิชัย ไชยศรีรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายจเด็จ ยิงยวด

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๒๑

เด็กชายจักรพงษ์ ทองอัญชา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๒๒

เด็กหญิงนริสรา พรมบุตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๒๓

เด็กหญิงวิภาดา ยิมสะอาด

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๒๔

เด็กหญิงวิภารัตน์ มีสกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๒๕

เด็กหญิงอินทุอร แนบชิด
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๒๖

เด็กหญิงสุภาพร โอ่เจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๒๗

เด็กชายกฤตภัค อยู่โต
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๒๘

เด็กชายจักรภัทร พุทธศัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๒๙

เด็กชายณัฐนนท์ นาคสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ไพราม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๓๑

เด็กชายธวัชชัย เพชรรัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๓๒

เด็กชายธัญวรัตน์ รักษาอยู่
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๓๓

เด็กชายนรภัทร วรจิตต์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๓๔

เด็กชายนวพล มีชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๓๕

เด็กชายพงศ์ธร อุปรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๓๖

เด็กชายพงศภัค นาคเงิน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๓๗

เด็กชายภานุพงศ์ ทองสุทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๓๘

เด็กชายวรินทร มีเปยม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๓๙

เด็กชายวันชนะ จันทร์เพ็ชร
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กชายศิขรินทร์ โสวงษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๔๑

เด็กชายสรวิทย์ แก่นพุด
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๔๒

เด็กหญิงกรวิภา วารีรัตน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๔๓

เด็กหญิงจณิสตา บังแสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๔๔

เด็กหญิงจิตรดา ประนอมมิตร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๖๔๕

เด็กหญิงญานิกา อินอ่อน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๔๖

เด็กหญิงณพิชชา ปาละโค
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๔๗

เด็กหญิงณัฐรดา หมืนเทพ

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๔๘

เด็กหญิงดวงพร ศรีทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๔๙

เด็กหญิงปณิตา อิมสวัสดิ

่ ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงไปรยา ปะวะเส

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๕๑

เด็กหญิงพรปวีณ์ เมฆพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๕๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา เวฬุวันใน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๕๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ พันธวงศ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๕๔

เด็กหญิงรติกานต์ ดิษสงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๕๕

เด็กหญิงวรรณนภา พาโฮม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๕๖

เด็กหญิงศรสวรรค์ สายทองทิพย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๕๗

เด็กหญิงศุภกานต์ อุ่นแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๕๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองอัญชา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๕๙

เด็กหญิงอริยา ศรีทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กชายณรัณ สุกจันดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๖๑

เด็กชายวีรวัฒน์ บุญเลิศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ดิษฐวุฒิ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๖๓

เด็กชายสถาพร เลิกยาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๖๔

เด็กชายอาชวิน วงศ์พิมพ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๖๕

เด็กชายกิตติเชษฐ์ เทียมทนงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๖๖

เด็กชายวัฒนะ ตรีภูมิ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๖๗

เด็กชายอุเทน กระกุลดา
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กชายปุญญาพัฒน์ จอมประโคน

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๖๙

เด็กชายรังสิพล ปดไธสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงปวีณา คำพัน

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๗๑

เด็กหญิงอันทิรา ศรีทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๗๒

เด็กหญิงสุนิตา รืนอายุ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๗๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ ทองวัง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๗๔

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จันทร์ต้น
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๗๕ เด็กหญิงจำลองลักษณ์
คงเถือน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๗๖

เด็กหญิงขนิดา ต้นกันยา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๗๗

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์สม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๗๘

เด็กหญิงณัฐริกา นิมเจริญ

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๗๙

เด็กหญิงอภิญญา จันทะขิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงวริศรา แก้วกินดา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๘๑

เด็กหญิงสงกรานต์ ทองดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๘๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เวียงผดุง ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๘๓

เด็กชายศุภกฤษ โสสุด
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๘๔

เด็กชายภูวพัฒน์ โต๊ะดอนทอง
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๘๕

เด็กชายนัฐภูมิ รัตนเทพ
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๘๖

เด็กชายปุญญพัตน์ กลินทอง

่

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๘๗

เด็กชายอนพัทย์ ปดไธสงค์
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๘๘

เด็กหญิงนิชานันท์ อนันตทัศน์ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ อ่อนสิงห์ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ เต็มไธสง

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๙๑

เด็กหญิงอรกัญญา อุปฮาต ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๙๒

เด็กชายณรงค์กรณ์ สีทิน ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๙๓

เด็กชายจักรพรรณ์ สุวันจันทร์
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๙๔

เด็กชายดนุพล ชัยสอน
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๙๕

เด็กชายศาสตราวุธ แสนศิริ
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๙๖

เด็กชายต้นกล้า วงค์สว่าง
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๙๗

เด็กชายปยพงษ์ ปดไธสงค์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๙๘

เด็กหญิงวิลาสินี ปญญา
๑๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๖๙๙

เด็กหญิงพีระวรรณ ไปไหน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงนภัสสร สมัครเขตกิจ ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงศศิวรรณ โทสันทัด

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนยังยืนราษฎร์วิทยา

่

ทีฆายุการาม  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายญาณโรจน์ ลอยสนัน

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายภัทรพล แผงผล

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายณัฐพล สุดถาวร

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายจิรภาค สุภา

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายพัฒนพงษ์ เลิศฟา

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายกิติศักดิ

์

คุ้มเขว้า
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายจักรี กลินแจ้ง

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กชายธวัชชัย ประทุมตรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายศุภณัฐ ศรีสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๑๑

เด็กชายอนุรักษ์ ธรรมทันตา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๑๒

เด็กชายอัมรินทร์ เอกปชชา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๑๓

เด็กชายอนาวิน สากลวารี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๑๔

เด็กชายพิริยกร ใจสมัคร
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๗๑๕

เด็กชายฐิติธรรม พุทธวงศ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๑๖

เด็กหญิงวิภาดา โกวิทกิตติกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๑๗

เด็กหญิงนิภาพร ไชยสิงห์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๑๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทร์มาก
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๑๙

เด็กหญิงจารุวรรณ มาลัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงวรยา มีศิลป

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๒๑

เด็กหญิงนภสร สกลรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๒๒

เด็กหญิงพิยะดา วาสุชาติ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๒๓

เด็กหญิงอโณทัย กันทะวงศ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๒๔

เด็กหญิงกรกนก มัทธวะสูตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๒๕

เด็กหญิงอัญชุลี จันปุม
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๒๖

เด็กหญิงญาดา ทองสวน
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๒๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สุทัศน์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๒๘

เด็กชายกิตติพล นาคะมงคล
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๒๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

ผาคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายอนรรฆ การภักดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๓๑

เด็กชายสุพรรณ เหล่าเขตกิจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๓๒

เด็กชายบุญญาฤทธิ

์

ริบไธสงค์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๓๓

เด็กชายวรินทร แสงสุ่ม
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๓๔

เด็กชายกฤษณะ หอมชะเอม
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๓๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุสทิพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๓๖

เด็กชายธีรพัฒน์ ทองแจ้ง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๓๗

เด็กชายพิชัย แก้วโสภา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๓๘

เด็กชายรชต กอนนาค
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๓๙

เด็กชายสมคิด ปูเดช
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงสุภาวรรณ มันเขตรวิทย์

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๔๑

เด็กหญิงศิริจันทร์ สุวรรณประทีป
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เงินโม้
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๔๓

เด็กหญิงกรชนก แท่นจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๔๔

เด็กหญิงสุชัญญา อุ่นศิริ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา ภูแช่มโชติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๔๖

เด็กหญิงทิพวรรณ ขยันกสิกร
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๔๗

เด็กหญิงสุวนันท์ สิงห์สวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๔๘

เด็กหญิงสุทธิพร เจนจบ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๔๙

เด็กหญิงคีตภัทร จันแดง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กหญิงสุชาดา ใจบุญ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๕๑

เด็กหญิงธันยธรณ์ อินทร์จันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๕๒

เด็กหญิงศิริแก้ว แว่นแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๕๓

เด็กหญิงมานิตา จันทไล
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๕๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ นาทอง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๕๕

เด็กชายนันทวัฒน์ จันแก้วปง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๕๖

เด็กชายอภิวิชญ์ พันธุ์เขตร์กิจ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๕๗

เด็กชายศักดา ภู่จีน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๕๘

เด็กชายนิติพัทธ์ สุวรรณอาสน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๕๙

เด็กชายนพพร ประสมศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายบุญยกร บุญหลัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๖๑

เด็กชายศรวัส นิลเพชร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๖๒

เด็กหญิงวนัชพร มันเกษวิริยะการ

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๖๓

เด็กหญิงชุติกานจญ์ สิทธิวรรณรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๖๔

เด็กหญิงศิริพร พัดลม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๖๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เก่งถินเถือน

่ ่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๖๖

เด็กหญิงเบญจมาศ ธรรมมะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ทอง แซ่ด่าน
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงพรรภัทรสา เรือศรีจันทร์

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๖๙

เด็กหญิงฐิตินันท์ เกตุสุวรรณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงสมิตานันท์ ผลวิบูรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๗๑

เด็กหญิงปภัศรา ใจเฉย
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๗๒

เด็กหญิงวิมลศิริ โอสถ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๗๓

เด็กหญิงเปรมสินี สุขเกษม
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๗๔

เด็กหญิงวรรณา เทียนโพธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๗๕

เด็กหญิงปาณิสรา ใจกลำ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กหญิงวรรณกานต์ วังหอม

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๗๗

เด็กชายศุภกร กาทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๗๘

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

สีดำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๗๙

เด็กชายเลอศักดิ

์

แสนแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กชายจักรกฤษ สะสม

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๘๑

เด็กชายสันติชัย แสงน้อย
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๘๒

เด็กชายพัชรพล วรรณศิลป
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๘๓

เด็กชายสุรปญญา ดรุณพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๘๔

เด็กชายขจรยศ แก้วถึง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๗๘๕

เด็กชายจิรานุวัฒน์ จิตตะชัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๘๖

เด็กชายธีรภัทร หวานสนิท
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๘๗

เด็กชายจิรายุ ภิญญาณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๘๘

เด็กชายสุริยา สุภาพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๘๙

เด็กชายจิรพัทธ์ ศรีจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายระพิพัฒน์ พันธุรัตน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๙๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา ชาระวัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๙๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แสงน้อย
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขุนนะลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๙๔

เด็กหญิงแสงดาว แสงศิริ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๙๕

เด็กหญิงอรอุมา วงค์ราชบุตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๙๖

เด็กหญิงพรทิพย์ เลือดทหาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๙๗

เด็กหญิงจุฑามาศ น้อยเอียม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๙๘

เด็กหญิงพัทชารี ใจปดา
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๗๙๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เมืองแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กหญิงสิรินภา กอผจญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงพรชิตา แผลงผล

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กหญิงนภาพร ลึกวิลัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงจีระนันท์ จำนงค์ไว

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กชายดวงดีชนะชัย เนือไม้

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายณัฐพล เพชรรอด

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายณัฐพงษ์ คุรุวัฒนสกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายวรภพ สุวรรณโณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กชายมงคล กายสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กชายกรวิชญ์ สุขสิทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กชายศรีจรัญ อะมะมูล

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๑๑

เด็กชายชาญณรงค์ สระทองสง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๑๒

เด็กชายเมฆา ดรุณพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๑๓

เด็กชายอุดมพงษ์ ศรีนำเงิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๑๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ชะเอม
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๑๕

เด็กชายกิตติราช ปนกันอินทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๑๖

เด็กหญิงวรรณนิสา ยางนอก
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๑๗

เด็กหญิงวันวิสาข์ สาดหาพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๑๘

เด็กหญิงจันทร์สุดา กลินหอม

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๑๙

เด็กหญิงสุนิษา รุ่งวงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงจินทร์จิรา จันทร์ดอนตอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๒๑

เด็กหญิงสุภาพร ก้อนทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๒๒

เด็กหญิงนภาวรรณ จันดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๒๓

เด็กหญิงวาสนา บัวพ่วง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๒๔

เด็กหญิงพัชรา ฤทธิบำรุง

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๒๕

เด็กหญิงโสภิดา ปานอ่อน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๒๖

เด็กหญิงศศิธร สาทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๒๗

เด็กหญิงบัณธิตา ราชประโคน
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๒๘

เด็กหญิงกัลยาณี จำนงสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๒๙

เด็กชายธนากร แก้วอาษา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กชายระพิพัฒน์ ชะเอิมสิงห์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๓๑

เด็กชายประจักร สุริยะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๓๒

เด็กชายนัฐพงษ์ ทันที
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๓๓

เด็กชายณัฐพล เหมือดไชสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๓๔

เด็กชายนิติภูมิ วิเชียรรัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๓๕

เด็กชายอัมรินทร์ สมัครเขตกิจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๓๖

เด็กชายพงศกร ศรีระวัตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๓๗

เด็กชายศรชัย ใจบุญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๓๘

เด็กชายพงศกร โถคำนาม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๓๙

เด็กชายกานตพงศ์ สินสวัสดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงปยะธิดา มาลัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๔๑

เด็กหญิงธัญยานี คงสิบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๔๒

เด็กหญิงศรีวรา นิรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๔๓

เด็กหญิงมาริษา สังข์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๔๔

เด็กหญิงสุภาพร วิมล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๔๕

เด็กหญิงสุธาสินี นิมแสง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๔๖

เด็กหญิงวิลาศิณี จันทา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๔๗

เด็กหญิงสุภาพร เรืองคณะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๔๘

เด็กหญิงมาลินี เอกปชชา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๔๙

เด็กหญิงศศิธร เกตุศิลป
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กหญิงกฤชวรรณ วงษ์สันต์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๕๑

เด็กหญิงณภัทร ฉัตรเงิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๕๒

เด็กหญิงหิรัญยา แสงอุ่น

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๕๓

เด็กหญิงวนิดา ติยะธะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๕๔

เด็กหญิงฐิติกัลยา จิตธรรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๘๕๕

เด็กชายอนิวัตติ

์

เพ็งนิม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๕๖

เด็กชายพัฒนพงษ์ สำราญจิตต์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๕๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ ภัททาจาระ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๕๘

เด็กชายธีระชาติ ชูช้าง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๕๙

เด็กชายสหรัตน์ พิลาวรรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กชายกันตธร์ อิมอินทร์

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๖๑

เด็กหญิงชลิตา แก้วแกม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๖๒

เด็กหญิงพัชรนันท์ โพธิม่วง

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๖๓

เด็กหญิงศรุตยา ตาทิพย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๖๔
เด็กหญิงปราณปรีญา กันมาลัย

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๖๕

เด็กหญิงฐิติวรรณ ร่องมะรุด
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๖๖

เด็กหญิงชมพูนุท กุลชา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๖๗

เด็กหญิงณัฐธยา เจริญขำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๖๘

เด็กหญิงณัฐนรี ลือชัยนาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๖๙

เด็กหญิงทิพวรรณ์ จันคง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงโฟกัส ศรีทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๗๑

เด็กหญิงศิริภัทรสร ดวงมาลย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๗๒

เด็กหญิงฉันทิสา โพธิแย้ม

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กหญิงแพรวแพรวา

ขันบุญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๗๔

เด็กชายศิวกร เสือผึง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไทรงาม เนินสำราญ  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๗๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ใจตรง ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๗๖

เด็กชายธนภัทร เขียวเขิน
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๗๗

เด็กชายธีรพงษ์ โชคดี
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๗๘

เด็กชายชาคริต วักแหน่ง

่

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๗๙

เด็กชายจักริน อ่อมสมสวย
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายวรเทพ บรรณทิพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๘๑

เด็กชายทินกร มาลัย
๑๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๘๒

เด็กชายณัฐพล แก้วแววน้อย ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๘๓

เด็กหญิงวัชรพร ศรีจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๘๔

เด็กหญิงณิชาภัทร พรเพ็ชร
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๘๕

เด็กหญิงรัตนาพร มากคำ
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๘๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ รอดเขียว

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๘๗

เด็กหญิงปาริฉัตร ดีบ้านใหม่ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๘๘

เด็กหญิงญาณีศา จันทร์แก้ว
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๘๙

เด็กหญิงกชวรรณ ชูอิทธิ

์

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงณัฐธิดา มากคำ ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๙๑

เด็กหญิงพรวรรณา มากคำ
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๙๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญชู

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สักขีย์วนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๙๓

นายขวัญชัย พวงไธสง
๖/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๙๔

นางปยวรรณ วงศ์แสน
๑๙/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๙๕

นายวิรัตน์ คำเวียง

๑๓/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๙๖

นางนันทวัน จีระดิษฐ์
๒๑/๐๕/๒๕๐๙

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๙๗

นายวิโรจน์ ลำเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๙๘

นายประสิทธิ

์

พรไธสง
๐๕/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๘๙๙

นางสาวปราณี โกมลไพศาล
๐๕/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๐๐
นางสายฝน ทับยา

๑๓/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๐๑
นางปาริฉัตร ดังไธสงค์

๑๕/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๐๒
นางสาวรัตนาพร เขือนขัน

่

๒๕/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๐๓
นายอดุลย์ มัทยา

๒๑/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๐๔
นางสาวรัตน์คณา ศรีสุพัฒนะกุล

๒๒/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๐๕
นางสาววารินทร์ ล่าล้อง

๐๔/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๐๖
นางสาวอิศฬาบดินษ์ กมลตุง

๒๖/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๐๗
นางสาวกัลยา แคนลาด

๒๓/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กชายธีรภัทร บินสันเทียะ

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กชายพีรวุฒิ คำยิง

่

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กชายธนพล ประจิตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๑๑

เด็กหญิงกชกร อ้นนารี ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๑๒

เด็กหญิงบุณยานุช เทพนิมิตร
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๑๓

เด็กชายศิรวิทย์ นิพัฒน์
๒๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๑๔

เด็กชายสิทธิชัย ปติสิทธิ

์

๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๑๕

เด็กหญิงไอลดา คำฝาง
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์มล
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๑๗

เด็กหญิงภัสสร ชมภูชน
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๑๘

เด็กหญิงพฤกษา ชมภูชน
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๑๙

เด็กชายนนทชัย วิตะทา
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายธนยศ รถน้อย

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๒๑

นางบังอร โนนไธสงค์
๒๒/๓/๒๕๑๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๒๒

นายสมหวัง ดีปลี
๑๐/๙/๒๕๑๗

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๔๖๐/๔๙๒๓

เด็กชายพีรณัฐ ชักโยง ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๒๔

เด็กชายศราวุฒิ ทองคำ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ หนองเอือมสามัคคี

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๙๒๕

เด็กชายชลธิชาติ สุกหวี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๒๖

เด็กชายอนิวัฒน์ ศรีลิทรัพย์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๒๗

เด็กชายวรวิทย์ ทองแท้
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๒๘

เด็กชายรพีภัทร คำวงค์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๒๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ เกษมี
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เวฬุวณารักษ์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๓๑

เด็กหญิงฉันชนก เมธี
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๓๒

เด็กหญิงนัตวัลย์ ต่างประเทศ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๓๓

เด็กหญิงพิมนภา สิงห์ทองหอม
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๓๔

เด็กหญิงวัลภา มันเขตกิจ

่

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๓๕

เด็กชายสงกรานต์ จ้อยหน่าย
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๓๖

เด็กชายภูมิ อิมพงษ์

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๓๗

เด็กชายบารมี หงษ์ทอง
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๓๘

เด็กชายอนุชา สีดำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๓๙

เด็กชายรณวีร์ คำวงค์
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๔๐
นางสาวฐิติมา วิไลรัตน์

๑๔/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๔๑

นายนเรศ เงินอาจ
๑๑/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๔๒

เด็กชายธนธรณ์ บุปผาวรรณา
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๔๓

เด็กชายพงศ์พล จันทะ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๔๔

เด็กชายสรวิชญ์ โสรสิทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๔๕

เด็กหญิงจารุวรรณ เสนาะ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๔๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เกษมจิตร

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๔๗

เด็กหญิงวีระดา มันเขตวิทย์

่

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๔๘

เด็กหญิงสิตังค์ ชืนด้วง

่

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๔๙

เด็กชายภูริ กล่อมเกลา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงกมลชนก วงศาพานิชย์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๕๑

เด็กชายผดุงเดช ชมเชย
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๕๒

เด็กชายธนกร เมาเกตุ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๕๓

เด็กชายนรากร นิลศรี
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๕๔

เด็กชายปยะเวชกร ขำอิง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๕๕

เด็กชายกฤษณ์ธรณ์ ผิวอำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๕๖

เด็กชายธีรภัทร เปยมรอด
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๕๗

เด็กชายณัฐนันท์ อำไพ
๒๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๕๘

เด็กชายณัฐพล ชำชอง ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๕๙

เด็กชายยุคลเดช เสนาหมืน

่

๑๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กชายสุภสันต์ ปานเกิด

๒๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๖๑

เด็กชายอนุชา นุชนารถ
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๖๒

เด็กหญิงญาณิศา แสวงมิม

้

๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๖๓

เด็กหญิงแก้ววีรญา บุญเกิด
๒๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๖๔

เด็กหญิงสิรีธร มีโพธิ

์

๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๖๕

เด็กชายสารสิน แก้วศรี ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๖๖

เด็กหญิงณัฏฐวิตรา ธนารี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๖๗

เด็กชายณัฐพล อังกุลดี
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๖๘

เด็กหญิงศิวพร ชูจิว

๋

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๖๙

นางสาวสุริยาวดี นึกรักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กชายคมกริช โพธิทอง

์

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาถัว

่

หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๗๑

เด็กชายพิชชากร ขันเงิน
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๗๒

เด็กหญิงนิชา มันคง

่

๒๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาถัว

่

หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๗๓

เด็กหญิงสุภาวดี เรืองอ่อง ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาถัว

่

หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๗๔

เด็กหญิงขวัญจิรา พันพุ่ม
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๗๕

เด็กหญิงอรัญญา จันทรบุตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๗๖

เด็กหญิงชวาลา ช้างลอย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๗๗

เด็กชายสุวรรณ ทัดเนียม ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่บัว หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๗๘

เด็กหญิงปยวรรณ ครุฑแก้ว ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแม่บัว หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๗๙

เด็กหญิงพรนภา เวียงนนท์
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่บัว หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กหญิงพรอัมภา เจริญสาริกิจ

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแม่บัว หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๘๑

เด็กชายราชัน สมทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่บัว หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๘๒

เด็กหญิงณัฐนันฐ์ ปนจุไร ๔/๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแม่บัว หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๘๓

เด็กชายวงศกร ทองทิน

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่บัว หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๘๔

เด็กชายเปมทัต มากสาคร
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่บัว หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๘๕

เด็กหญิงสุกานดา มาดี
๑๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่บัว หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๘๖

เด็กหญิงชุติมา วงวาสน์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทิพเพพา
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๘๘

เด็กหญิงกชกร ทัดทรง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๘๙

เด็กชายณัฐดนัย มีชม
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กชายธันวา สุผาวิทย์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๙๑

เด็กชายเดชพล ทวีพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๙๒

เด็กชายบุญญรักษ์ น้อยเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๙๓

เด็กชายกำแพง บุญเจริญ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๙๔

เด็กชายวรวิช น้อยม่วง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๔๙๙๕

เด็กชายวรายุส ทองคำ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๙๖

เด็กชายณัฐดนัย ทองคำ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๙๗

เด็กชายธีรภัทร จันทร์สวย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๙๘

เด็กชายธนวันต์ โพธิศรี

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๔๙๙๙

เด็กชายณัฐพล เดชะบุรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรกองแดง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กชายณัฐพงศ์ กองแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงสุกัญญา บุญครอบ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงเจนจิรา ดีระสา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ่อนศรี

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กหญิงเกศินี ทัพเกษม

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กหญิงนำทิพย์ คำอิม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๐๗
นางกาญจนา เกตุด้วง

๐๒/๐๗/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กชายชญาวีร์ คัชพงษ์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กชายขวัญชัย ก้อนช้าง

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กชายประเดิม ไพเราะ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กชายพรเทพ อินเลียง

้

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงกัญญ์วรา หลำสาย

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงจันทิมา บุญเลิศ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กหญิงสุวรรณา สารพัฒน์

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กหญิงวราทิพย์ บุญเทียม

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กหญิงวันเพ็ญ ลาดเหลา

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงอริศรา ชัยเลิศ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงสุวิมล ฟกขาว

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กหญิงปรายรุ้ง ช่อชัน

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กหญิงอุษามณี ฉัตรสุดารัตน์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กหญิงสุวรรณี ปานฤทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กชายสมบูรณ์ -

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กชายกฤษฎา ฉัตรสุดารัตน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงพัตรพิมล อำพันธ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กชายวิทวัส พิมพา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กชายวีระพล วัฒนะพันธ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๒๗
นางอุไรวรรณ อุดมอมรรัตน์

๒๘/๗/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านหัวยาง หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงนันทิชา คงเจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ถึงสุข

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กหญิงกัญญาภัค มีทอง

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กชายธีระพงษ์ ศรีสวัสดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กชายธีรพัฒน์ อยู่ขำ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กชายธนกฤต อินเนียม

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กชายวีระยุทธ สายประดิษฐ์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๓๕
นางสาวสมจิตร เขียวนวล

๑๓/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กชายนันทกร สีมุข

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวยาง หัวยาง  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กชายภูวนัย หงษ์จีน ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวยาง หัวยาง  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กชายกีรติ ประพัตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวยาง หัวยาง  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายอภิรักษ์ สืบสวน ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวยาง หัวยาง  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กชายปยะพงษ์ สีกล่อม

๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวยาง หัวยาง  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ตุ้ยโชติ

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวยาง หัวยาง  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กหญิงสุพรรษา กุลมาลา

๑๖/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหัวยาง หัวยาง  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กชายสถาพร พิมพา

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายพงศธร พิลึก

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พึงพร

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายนิธิวัฒน์ ปนทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กหญิงกันยรัตน์ จันทร์นุ่ม

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กหญิงภาวิณี ผันขำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงณัชชา แก้วสุข

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ เงินมี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงสุจิตรา เณรเทียน

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กชายธันวา วัดน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

พิมพาศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายวายุพัด ทิพย์เทพา

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายธนวิศว์ ปฐมศิริเมธรัฐ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กชายอภิรัตน์ ขันโพธิน้อย

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนอินทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กชายนพพล ม่วงเอม

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายธวัชชัย ศรีษะพรม

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายอนุชา อินโพ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายศุภณัฐ มีสกุล

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กชายเนวิน บุษบา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กชายณรงค์ชัย พงษ์สระพัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงพัชรา แจ่มจ้อย

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงเกศสดา จันทร์งาม

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กหญิงชมัยพร กิงภาร

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงวัลลภา สุผาวิทย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงสมรัก เผือนทิม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๖๙ เด็กหญิงณัฐปภาวรินทร์

เตือนพลกรัง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๗๐
นางสาวเบญจวรรณ เข็มทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๗๑
นางสาวมนัสวรรณ โพธิศรี

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๗๒
นางสาวธนกร นันศิลา

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๗๓
นางสาวศิริญาภรณ์ บุคควัน

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายณัฐภัทร สุขเฉลิม

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายเฉลิมเกียรติ หนังไธสง

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายภูตะวัน จันดี

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายเตโชดม พุ่มสุข

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กชายนนทกร ปตตานัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กชายพัชรพงศ์ ทองอาจ

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายธนกร โกริน

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายปุณณสิน สนเผือก

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กชายธเนศวร โพธิทอง

์

๑๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กชายณัฐภูมิ แทนหาร

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พุทธโคตร

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงพนิดา เปลวเฟอง

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงสุกฤตา ทรพีสิงห์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กหญิงญาณิน บิลชัย

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กหญิงแพรวา พิลาพันธ์ ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงนันทิยา ออมสิน ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กหญิงนุศสรา พิลึก

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงณัฐณิชา เสาโมก ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงนันทิดา วงศ์ชมภู

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กหญิงปนัดดา ศรีเคน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กหญิงแก้วมณี คำดี

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทระเสนา

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กหญิงวิภาวดี จ้างไธสง

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กหญิงเอวิกา โสแพง

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กหญิงวรัณญา เจนะ

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงวยุตา แก่นอินทร์

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงขวัญจิรา เกตุมณี

๒๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วมีศรี ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายกฤษณพงษ์ แสนอา

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กชายธีรภัทร คำสุน

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กชายสิทธิพล อาจหนองว้า ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กชายรามิล ยอดไธสง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายศุภกิจ ทองอาด

๒๒/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กชายวีระภัทร วีระศร

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กชายณัฐกฤษณ์ ทองอาด

๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กชายธนาวินท์ คำแก้ว

๒๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กชายประสิทธิโชค บุ้งทอง

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๑๑

เด็กชายศิลา มหาวงษ์
๒๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๑๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มหาวงษ์
๑๒/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๑๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ สีพ่วง
๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร วันทะมาศ ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๑๕

เด็กหญิงจันทราภา จันทร์ดก
๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๑๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มูลเพ็ญ

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๑๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ยกน้อนวงค์
๑๕/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๑๘

เด็กหญิงวนิดา มีขุนทด
๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๑๙

เด็กชายเปรมนิวัตร พลไธสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กชายพิทักษ์ ชาสิริ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๒๑

เด็กชายณัฐกรณ์ มูลลอน
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๒๒

เด็กชายวีรวัฒน์ สีหาพรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๒๓

เด็กหญิงทิพยธิดา แมนไธสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๒๔

เด็กหญิงปริฉัตร วีระศักดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๒๕

เด็กหญิงพฤกษา วันทมาศ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๒๖

เด็กหญิงพัชราชา ไชยบุรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๒๗

เด็กหญิงมลฤทัย หมืนฤทธิ

่ ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๒๘

เด็กหญิงมาลินี ปูสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๒๙

เด็กหญิงอิทยาพัฒ ธรรมศรี
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงปนัดดา บุญโสภิณ

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๓๑

เด็กชายธนาเทพ แก้วมีศรี
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๓๒

เด็กหญิงไอรดา กรเอียม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๓๓

เด็กหญิงศิรินธร อินทร์วังคู่
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๓๔

เด็กชายกิตตินันท์ หนูวงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๑๓๕

เด็กหญิงดารารัตน์ ศุภกิจเจริญ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๓๖

เด็กชายชัยมงคล โพธ์ศรีทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๓๗

เด็กหญิงณัฐนิชา จันทลิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๓๘

เด็กหญิงนฤนาท ยอดสังวาลย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๓๙

เด็กชายกิตติภพ นิสัยจริยคุณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กชายทัตพล ประดับคำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๔๑

เด็กชายธนโชติ มูลไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ โมกไธสง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๔๓

เด็กชายธวัชชัย จอมพงษ์รืน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ รอดทุกข์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๔๕

เด็กหญิงกุลณัฐ ระกำมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๔๖

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ปรแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๔๗

เด็กหญิงนวลนภา อ่อนเฉวียง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๔๘

เด็กหญิงปนัสดา โพธิดี

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๔๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พวงไธสง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงมะลิวัลย์ โลเลิศ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๕๑

เด็กหญิงสโรชา ชาญสูงเนิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๕๒

เด็กหญิงสุภาพร ไชยนา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๕๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วหาวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๕๔

เด็กหญิงณัฏฐนิช เดชครอบ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๕๕

เด็กหญิงธนภรณ์ มาลาศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๕๖

เด็กหญิงชลกาญจน์ แก้วอาสา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๕๗

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

อันไธสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ มูลไธสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๕๙

เด็กชายพิชิตชัย ฝานอก
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กชายธนกฤต ธนยศสรนันท์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๖๑

เด็กชายอนันต์สิทธ์ ทังจ้อย

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๖๒

เด็กหญิงปาณิสา แกล้วเขตรการ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๖๓

เด็กหญิงกัญจนพร เสนารัตน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๖๔

เด็กชายวุฒิชัย ปาทัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๖๕

เด็กชายธนดล อินทร์วังคู่
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๖๖

เด็กชายนวพัฒน์ ชัยรินทร์
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๖๗

เด็กชายจิรวัฒน์ พิมพ์โคตร
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๖๘

เด็กชายธีร์ธวัช ประการแก้ว ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๖๙

เด็กชายธนพล พูลศรี
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กชายบุญรอด การะภัคดี ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๗๑

เด็กชายศตวรรษ ภูดีทิพย์ ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๗๒

เด็กชายอลงกรณ์ เกณฑ์ขุนทด ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๗๓

เด็กชายจักราวุธ พุทธา ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๗๔

เด็กชายธัญเทพ แย้มยิม

้

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๗๕

เด็กชายนทีกานต์ เหล่าสี
๑๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๗๖

เด็กชายชินกฤษ ปากขันที
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๗๗

เด็กชายเขือนเพชร

่

วรสุทธิ

์

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๗๘

เด็กหญิงกัลยากร ศิริพรม
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๗๙
เด็กหญิงแก้วมณีพร เยยี

่

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กหญิงกะรัตพลอย เจริญดี ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๘๑

เด็กหญิงจันทกานต์ หาทอน
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๘๒

เด็กหญิงพิศารัตน์ กัสปะ
๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๘๓

เด็กหญิงสายธาร จันทร์ต้น
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๘๔

เด็กหญิงเจนจิรา ตินรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๘๕

เด็กหญิงพัชราภา ปตวงษ์
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๘๖

เด็กหญิงพิชญา โสดามรรค
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๘๗

เด็กหญิงรวินท์นิภา เบ้ามี ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กหญิงพลอยไพริน จันลา

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๘๙

เด็กหญิงวันวิษา คำประสิทธิ

์

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กหญิงจิรภัทร จันทรา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๙๑

เด็กชายธนากร มีสกุล
๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๙๒

เด็กชายธนาคิม สมหนู
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๙๓

เด็กชายวีรชิต หวานชิต
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๙๔

เด็กชายกิตติภณ โพสาวัง
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๙๕

เด็กชายอรรถพล พรมสุวรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๙๖

เด็กหญิงวิภา ทศหัถต์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๙๗

เด็กหญิงพรทิพา โพธิศรีทอง

์

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๙๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร คำประสิทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๑๙๙

เด็กหญิงชนัญธิดา คลังเงิน
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงเกศินี แก้วเกิด

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๐๑ เด็กหญิงประกายเพชร
บุญด้วง

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงณฐินี สังข์ทอง

๐๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กชายรัชชานนท์ หมู่ขำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กชายจตุพร สังข์ทอง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔๙ / ๒๓๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กชายนันทภพ สังข์ทอง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กชายพงษ์พิชิต กันแคล้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กชายอัจฉริยะ ดีนุ่ม

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กชายธนภูมิ ประเสริฐครบุรี

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กชายพิษณุ มีสกุล

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กชายเตวิทย์ เพิมไธสง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๑๑

เด็กหญิงสุธิตา สมกูล
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๑๒

เด็กหญิงไปรยา เหล่าผง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๑๓

เด็กหญิงพรนิภา แก้วกันทา
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๑๔

เด็กหญิงปลิตา พัชรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๑๕

เด็กหญิงปาลิชาติ ทองดอนเถือน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๑๖

เด็กชายณัฐชนน คุ้มพม่า
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๑๗

เด็กชายดนุเทพ จันทร์ดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๑๘

เด็กชายณัฐฐพนธ์ กินรี
๑๑/๐๑/๒๕๕๒

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๑๙

เด็กหญิงณิชกมล จันทป
๑๐/๐๗/๒๕๕๒

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงดลนภา เชษฐสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๕๑

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๒๑

เด็กหญิงสุพัตรา ดาวลอย
๐๕/๐๙/๒๕๕๒

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๒๒

เด็กหญิงอำพร ใจแก้วทิ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๒๓

เด็กหญิงศิราณี อ่อนสุวรรณ์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๒๔

เด็กหญิงพัชราภา อ่อนสุวรรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๒๕

เด็กชายปุญญวัฒน์ อ่อนสุวรรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๒๖

เด็กชายพรเทพ แก้วกูล
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๒๗

เด็กชายศักดิติยา

์

คำรังษี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๒๘

เด็กหญิงศิริกร แก้วการไถ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมจิตรเหมาะ
๑๖/๑๑/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ธรรมจิตรเหมาะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๓๑

เด็กหญิงรวิสรา โพธิหวี

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๓๒
เด็กหญิงณภัทรศกร โกยรัมย์

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๓๓

เด็กหญิงเพรชรี ดวงชืน

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๓๔

เด็กชายธนวัต จันทร์ดี
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๓๕

เด็กหญิงจิราภัค ประเสริฐสังข์
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๓๖

เด็กหญิงดารินทร์ ลือคำหาญ
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๓๗

เด็กหญิงนุชสรา เรียงผา
๐๙/๐๗/๒๕๕๑

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๓๘

เด็กชายณัฐดนัย สุขใจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๓๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ งามสมบูรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๒

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กหญิงฌะกามาศ ดัดประดิษฐ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๔๑

เด็กหญิงฐิติวรลดา เทพแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๔๒

เด็กชายสิรภัทร นิลน์นันท์
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๔๓

เด็กหญิงเมธาวี มันเหมาะ

่

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๔๔

เด็กหญิงณัทธมน พุทธิชัยธน
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๔๕

เด็กหญิงอรณิชชา บุญประจักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๔๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีพิมล
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๔๗

เด็กชายสิทธิพล ธนูศร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๔๘

เด็กชายนภัส วัดแพนลำ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๔๙
เด็กหญิงสมปรารถนา

นอกตระแบก
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กหญิงไอยรัตน์ เดชพระ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๕๑

เด็กหญิงชัญวลี พุ่มพิศ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๕๒

เด็กชายชัชนันท์ คุณทะวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๕๓

เด็กหญิงสุขเกษม บากบัน

่

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๕๔

เด็กหญิงปาลิตา โพธิดา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๕๕

เด็กชายกิตติชัย ไสวกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๕๖

เด็กชายเมธิชัย ยอดสำอางค์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๕๗

เด็กชายพิชณุตย์ ทรัพย์มา
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๕๘

เด็กชายวรเทพ แสนคำ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๕๙

เด็กชายชนะชล ม่วงสังข์
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กชายวันชัย คลำเงิน

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๖๑

เด็กชายชิติพัทธ์ กลำจันทร์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๖๒

เด็กชายกฤษณะ ศักดิศรี

์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๖๓

เด็กชายอาทิตย์ รุจิอาจ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๖๔

เด็กชายศุภกฤต ฉิมแปน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๖๕

เด็กหญิงวิภาวี ทาจวง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๖๖

เด็กหญิงอริศา ทนาศิลป
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๖๗

เด็กหญิงภัณฑิรา แช่มโสภา
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๖๘

เด็กหญิงอาทิตยา คลังนุ่ม
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๖๙

เด็กหญิงวริศรา หงส์ศรี
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กหญิงรุ่งนภา จวงจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๗๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ พัฒนะปน
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๗๒

เด็กหญิงศณิตา เจเถือน

่

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๗๓

เด็กหญิงภัทรธิดา นิคมขำ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๗๔

เด็กหญิงวรรณวิภา ผาสุข
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๒๗๕

เด็กหญิงวรรณวิภา เสาวนิช
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๗๖

เด็กชายปุณยวีร์ ชูแสง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๗๗

เด็กชายชนาธิป สว่างวงศ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๗๘

เด็กชายนันทพรรษ สุวนิช
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๗๙

เด็กชายชุติเดช ทองอาจ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ชูแสง

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๘๑

เด็กชายอนุลักษณ์ ชะมาลัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๘๒

เด็กชายวุฒิกรณ์ สุขสว่าง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๘๓

เด็กชายจิรวัฒน์ สาหลอด
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๘๔

เด็กชายปฏิวัติ บรรพตาธิ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๘๕

เด็กหญิงวรรณภา เกษสา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๘๖

เด็กหญิงกิงผกา

่

ทาทำนุก
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๘๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ นาคเอียม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๘๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทร์ดา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๘๙

เด็กชายณัฐพล เชือชวด

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กชายบุญนิธิ มัตชันดิษ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๙๑

เด็กชายอภิวัฒน์ เทียงอยู่

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๙๒

เด็กชายทรนงค์ ชุมเสด
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๙๓

เด็กหญิงชนิสร มูลฟู
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๙๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พันธ์มี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๙๕

เด็กชายสุทัศน์ เลิศไธสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๙๖

เด็กหญิงวรรณวิสา ประเสริฐ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๙๗

เด็กหญิงศศิวิมล สงกระสิน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๙๘

เด็กหญิงอรริศา สินมี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๒๙๙

เด็กหญิงยุวภา ศรน้อย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กชายภัควัฒน์ แท่งทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายศุภกิจ ปานศรีลา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงศศิประภา กล้าหาญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กหญิงกรรณิกา คล้ายดวง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เจนจบ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กชายธนกร อินเอียม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กหญิงชนันพร อุบล

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ จีมุข

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กชายสาละวิน สิทธิสร

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ ทองอาบ

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๒ / ๒๓๖

้
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กพ ๓๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ม้าวิเศษ

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๑๑

เด็กชายรพีภัทธ์ วุทธิยา
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๑๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ชุ่มขุนทด
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๑๓

เด็กชายเมธี สวัสดินะที

์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๑๔

เด็กหญิงอรสา เจริญราช

๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๑๕

เด็กหญิงเนตรดาว เฝาเวียงคำ
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๑๖

เด็กหญิงปาลิดา พุมมา
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๑๗

เด็กหญิงจารีรัตน์ พารา
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๑๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพชรเทียม
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๑๙

เด็กหญิงกวินธิดา ภูครองตา
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สงไพร
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๒๑

เด็กหญิงมิณฑิตา วอขวา
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๒๒

เด็กหญิงธีรดา หงษา
๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๒๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปญญาปา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๒๔

เด็กชายวรกริช วรบูรณ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๒๕

เด็กชายวรวัฒน์ วรบูรณ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๒๖

เด็กชายสิรดนัย ทองอาบ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๒๗

เด็กหญิงเบญวลี อักษร
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๒๘

เด็กชายวิภา มณีกัลย์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๒๙

เด็กชายอำนาจ ผิวสะอาด
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กชายอนุพงษ์ เครือผือ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๓๑

เด็กชายพงศ์ธร สมดวงศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๓๒

เด็กชายสุชาติ ปดไธสง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๓๓

เด็กหญิงชิดชนก เชษฐสิงห์
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๓๔

เด็กชายภัทรกร สิงห์หะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๓๕

เด็กหญิงอินทราณี บุญอนันต์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๓๖

เด็กหญิงจารุกร บุญสิน
๐๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๓๗

เด็กหญิงปาลินี พงษ์เสน
๐๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๓๘

เด็กชายธนาพิพัฒน์ ปสสาพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๓๙

เด็กชายวีรพล เพลิงเทียน
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กชายศิลานุวัฒน์ สภานุชาต

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ แหล่งสนาม
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๔๒

เด็กชายวรัญู เพชรทอง
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๔๓

เด็กชายอมร เงินเดือน
๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๔๔

เด็กชายวรพล อุ่นสมัย
๑๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วังเจ้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๓ / ๒๓๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๓๔๕

เด็กชายคณนาถ มิตรชอบ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๔๖

เด็กหญิงธีรดา โพธิศรี

์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๔๗

เด็กหญิงตุลลดา สุตา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๔๘

เด็กหญิงนัฏฐนิชา นรสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๔๙

เด็กชายธรรมรักษ์ เนียมเพราะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงศศินิภา เขียวสาตร์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๕๑

เด็กหญิงชมภูนุท แสงชุ่ม
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๕๒

เด็กชายธีรดนย์ บัวแพง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๕๓
เด็กหญิงรวรรณวิศา พรมเสนา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๕๔

เด็กชายชัยชาย ศรีผาย
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๕๕

เด็กชายชินวุฒิ ทับทิมทอง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๕๖

เด็กชายเดชอุดม ภูเขาใหญ่
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๕๗

เด็กชายธรรมรัต์ เหล่าเขตกิจ
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๕๘

เด็กชายสวพล พรมรูป
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๕๙

เด็กหญิงนัทธกา เชือสาม

่

๒๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กันเกตุ

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๖๑

เด็กหญิงณัธริกา มันเขตวิทย์

่

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๖๒

เด็กชายโภคิน จินนารักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๖๓

เด็กชายศรชัย ศรีโลฟุง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๖๔

เด็กชายวรภพ โฉมงาม
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๖๕

เด็กชายอานนท์ โพธิวัฒน์

์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๖๖

เด็กชายพรรษกร คงนิล
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๖๗

เด็กชายสกลพัฒน์ ขุนอินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๖๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพียรดี

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๖๙

เด็กหญิงอารียา แซ่โล้ว
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กชายชัยวัฒน์ วิกล

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๗๑

เด็กชายสิรภพ อินเรืองสม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๗๒

เด็กชายกนก สีนาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๗๓

เด็กชายวิษณุ ทองคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๗๔

เด็กหญิงขวัญฤดี ทองมี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๗๕

เด็กหญิงพรศิริ เพ็งเดือน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๗๖

เด็กหญิงปนัดดา ทองใส
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๗๗

เด็กหญิงสุเมษา ชูโสด
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๗๘

เด็กชายวุฒิชัย เชาวริต

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๗๙

เด็กชายคุณากร ชมพู
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงพิชญาภา จันทยา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๘๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกตุสุวรรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๘๒

เด็กหญิงพรพิมล เอียมช้อย

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๘๓

เด็กหญิงวรรณิดา เอียมช้อย

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๘๔

เด็กหญิงกนกวรรณ บัวโรย
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีทอง ศรีทองพัฒนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๘๕

เด็กชายชลรสิทธิ

์

พันธุ์ทอง
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๘๖

เด็กชายณัฐดนัย เศรษฐสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๘๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ ภาวะนิตย์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๘๘

เด็กชายพนาวัฒน์ สายสุนีย์
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๘๙

เด็กชายธนายุต ฤทธิกระจาย

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงกัลยา ตุ่นกอ

๐๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๙๑

เด็กหญิงณัฏฐา โคมา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๙๒

เด็กหญิงลลิตา บุญประจักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๙๓

เด็กหญิงเยาวเรศ สอนแจ้ง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๙๔

เด็กชายนครินทร์ คล้ายโพธิศรี

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๙๕

เด็กชายนันทศักดิ

์

สุดตา
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๙๖

เด็กชายธราเทพ ขันติวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๙๗

เด็กชายธนกร พันศรี
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๙๘

เด็กชายอรุษ อำนวยชัย
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๓๙๙

เด็กชายพิสิษฐ์ ช่างเหล็ก
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

กลินจันทร์

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กชายศุภชาติ จีนกระจัน

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงจีระนันท์ ดีเสน

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงสโรชา ปานทอง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงปลายฝน สมบูรณ์พงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงกชกร อ่อนสุวรรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงสุธิมา พรมศิริ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กหญิงธัญชนก ศรีทองดี

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงวริษา สุขรวย

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงพัชราภา แซ่เก่า

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงวันนิสา นิมนวล

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๑๑

เด็กหญิงปางธิชา เอียมสะอาด

่

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๑๒

เด็กหญิงพิรุณพร ทองพันธ์เมือง
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๑๓

เด็กหญิงฟาใส ฤทธิกระจาย

์

๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๑๔

เด็กหญิงสุชานรี มนัสสิลา
๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๔๑๕

เด็กหญิงรสวดี งามปลัง

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๑๖

เด็กหญิงญาธิดา ลือเนตร
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๑๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุญแสง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๑๘

เด็กหญิงปนัดดา บุตรดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๑๙

เด็กชายเจษฎา บรรลือศักดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กชายพีรพล ศรีสุพรรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๒๑

เด็กชายปญญวุฒิ มุกดำสนิท
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๒๒

เด็กหญิงไอญาดา ของนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๒๓
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ว่องวิการณ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๒๔

เด็กชายสืบศักดิ

์

เมที
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๒๕

เด็กชายรัตนพล วงค์อ่อง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ตรวจนอก
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอปล้อง พงษ์สัก  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๒๗

เด็กชายนัฐวัฒน์ อ่องเภา ๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคอปล้อง พงษ์สัก  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๒๘

เด็กชายธีรภัทร ศรีสุข
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอปล้อง พงษ์สัก  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๒๙

เด็กชายศักดิดา

์

อุบลเขียว
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอปล้อง พงษ์สัก  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กชายปยะวัฒน์ ริดมี

๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอปล้อง พงษ์สัก  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๓๑

เด็กชายธีรยุทธ เข็มนาค
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอปล้อง พงษ์สัก  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๓๒

เด็กชายคชาวุธ พวงทอง
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอปล้อง พงษ์สัก  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๓๓

เด็กหญิงปริญญา กลินกระจาย

่

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอปล้อง พงษ์สัก  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๓๔

เด็กหญิงมัณฑิรา กุมสูงเนิน
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอปล้อง พงษ์สัก  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๓๕

เด็กชายณัฐภัทร แพ่งสภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๓๖

เด็กชายสุชาครีย์ ประมูล
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๓๗

เด็กชายจิรายุทธ สราคำ
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๓๘

เด็กหญิงศุภานิช สีอ่อน
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๓๙

เด็กหญิงชนม์นิภา มีหนองแขม
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กชายสุเทพ กลำประสาท

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๕๔๔๑

เด็กหญิงทิพวรรณ พลฤทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๕๔๔๒

เด็กหญิงชนาภา บากบัน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๕๔๔๓

เด็กชายสรดิษ เอียมสะอาด

่

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง

หนองคล้ารัตนาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๕๔๔๔

เด็กหญิงไอลิสา กาสีแพง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๕๔๔๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

อาจณรงค์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๕๔๔๖

นางสาววิยะดา ทิมชล

๑๔/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๔๗

เด็กชายณัฐสุวรรณ์ วงค์เดือน ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๔๘

เด็กชายณรงค์กร สีหาราช
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๔๙

เด็กชายนครินทร์ พิมพ์ทอง
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กชายวิศรุต คะหะวงษ์ ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๕๑

เด็กหญิงอำญิฐภา โคมพันธ์ ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๕๒

เด็กชายกำปนาฏย์ สวนมีสาร
๑๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๕๓

เด็กชายธนัชพร ดอนไพรมี
๑๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๕๔

เด็กหญิงบัณฑิตา อินทชิต ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๕๕
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ชูศรีทอง ๑/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๕๖

เด็กชายรัชพล ฝอยทองล้วน
๑๒/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๕๗

เด็กชายศุภกานต์ พลเรือง
๒๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๕๘

เด็กหญิงไหมแก้ว ศิริกำเนิด
๑๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๕๙

นางธิติสุดา จันหัน
๒๙/๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ทองคำ

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๖๑

เด็กหญิงทักษิณา จันทร์ทวี ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๖๒

เด็กชายอนิรุจน์ สารัชชู

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๖๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ กำเหนิด
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๖๔ เด็กหญิงเนตรอัปสรณ์
ทะนงค์

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๖๕

เด็กหญิงพัชราภา ทังทอง

่

๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๖๖

เด็กหญิงพัณณิตา การะเกษ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๖๗

เด็กชายภัทรพล ใจแสน
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๖๘

เด็กชายวีรภัทร สอนขำ
๒๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๖๙

เด็กชายศิริเทพ เขตกัน
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กชายอภิรมย์ วิชัยวงษ์

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๗๑

เด็กชายกฤษณะ ไกยสวน
๑๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๗๒

เด็กหญิงกาญดา ฉวีทอง
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๗๓

เด็กหญิงชนาภา วงศ์ชมภู
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๗๔

เด็กชายวชิรากรณ์ ขานไข
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๗๕

เด็กชายสงกรานต์ นาฬกา
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ปสสาเวียง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๗๗

เด็กหญิงกัลยา ลายเจริญ ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๗๘

เด็กชายจักรี โพธิจันทร์

์

๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๗๙

เด็กชายจิรเมธ สายแก้ว
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กชายชยุตพงศ์ ใจแสน

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๘๑

เด็กชายชาญชัย ชาริพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๘๒

เด็กชายธนพล แก้วศิริ ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๘๓

เด็กชายธีรภัทร์ ขวัญมงคล
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๘๔

เด็กชายนนธ์ปวิธ เยือใย

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๔๘๕

เด็กชายนฤพล พระโบราณ
๑๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๘๖

เด็กหญิงประสุตา สอนรมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๘๗

เด็กหญิงปยธิดา อุดหนุน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๘๘
เด็กหญิงพลอยชมพู จันทำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๘๙

เด็กชายภรัณยู ทองมูล
๑๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กชายวรชาติ เสาสมยา

๓๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๙๑

เด็กหญิงวาสนา ต่างใจ
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๙๒

เด็กชายวิทวัส ปลืมวงค์

้

๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๙๓

เด็กหญิงสุธิดา กลินทวี

่

๒๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๙๔

เด็กหญิงอมลวรรณ ขุนพิลึก
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๙๕

เด็กชายอลงกรณ์ จันทำ
๓๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๙๖

เด็กหญิงกันติศา จูสิงห์ ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๙๗

เด็กหญิงกาญจนา ต่างใจ
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๙๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองคำ
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๔๙๙

เด็กหญิงชมพูนุท ฉัตรแก้ว
๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กหญิงธนาพร สาทรราช

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กชายพงศ์พัทธ์ ชูศรีทอง

๒๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายมงคลชัย กระจ่างศรี

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กชายรพีวัฒน์ ตุ่นมณี

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กหญิงวรนุช มิงมาตร

่

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กชายวรวิทย์ ใจหาญ ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กชายวัชพล นิลเนตร์

๒๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กชายศรายุทธ นิสันเทียะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กชายสุรพัศ ศรีโมรา

๒๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กหญิงหทัยวรรณ์ ใจมัน

่

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กหญิงอินทิรา สระทองเนียม ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๑๑

เด็กชายกิตติคุณ ขวัญมงคล ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๑๒

เด็กชายขวัญมนัส เรืองโรจน์
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๑๓

เด็กชายทศพล จันทร์เจือ ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๑๔

เด็กชายธีรภัทร บุญกลาง
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๑๕

เด็กหญิงนันทนัช ด่วนถา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๑๖

เด็กหญิงพรชิตา เวียงทอง
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๑๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ นามกระโทก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๑๘

เด็กหญิงวัฒน์ชนิดา หงสาหิน
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๑๙

เด็กหญิงศณิสรา เนตรรัตนา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กชายกฤษฎา ดอนนำขาว

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๒๑ เด็กชายเกียรติประวุฒิ
มุตวิมัจสา

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๒๒

เด็กหญิงโชติกา คำอิม

่

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๒๓

เด็กชายโชติพิสิฐ เลิศไธสงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๒๔

เด็กหญิงณิชกานต์ พีระพันธุ์
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๒๕

เด็กหญิงดาหรา แจ่มประแดง ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๒๖

เด็กชายปุณยธร ใจแสน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๒๗

เด็กชายภาคภูมิ วันทา
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๒๘

เด็กชายภูธเนส เนตรรัตนา
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๒๙

เด็กหญิงรพินท์นิภา แก้ววิเศษ
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กชายราชวิท ภูบาลชืน

่

๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๓๑

เด็กชายวรากร อุ่นทะเรียน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๓๒

เด็กชายสิทธินนท์ แก้วศิริ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา เฉลากาย ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๓๔

เด็กชายสุภัทร จันทร์เอียม

่

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๓๕

เด็กหญิงอภิญญา ปอมขาว
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๓๖

เด็กชายอรรถพล พรหมจิต ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๓๗

เด็กหญิงอลิศา ปุริตาเน ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๓๘

เด็กชายกิตติภพ กล้าแข็ง
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๓๙

เด็กหญิงธารทิพย์ ชาริพันธ์
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กชายนนท์ สำโรงพล

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๔๑

เด็กหญิงศศิวิมล กระเสริมพงษ์
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๔๒

เด็กชายสรศักดิ

์

เขมรักสิทธิ

์

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๔๓

เด็กชายสหรัฐ ท้าวทา ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๔๔

เด็กชายออมทรัพย์ พงษ์สวัสดิ

์

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๔๕

เด็กชายกฤตเมธ ชาลีบัว
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๔๖

เด็กหญิงชุติกาญต์ แสงสุข ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๔๗

เด็กชายดนุวัฒน์ สุริยันต์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๔๘

เด็กหญิงนิชาภา พิมพา ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๔๙

เด็กชายนิวิฐ หงส์พิพิธ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กหญิงปาริชาติ พืนหินลาด

้

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๕๑

เด็กหญิงวรรณภา เฉลากาย ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๕๒

เด็กชายวีรภัทร เข็มบุปผา
๑๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๕๓

เด็กหญิงศศิชา ละม้ายทอง
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๕๔

เด็กหญิงศศินิภา เชือจิตร์

้

๑๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๕๕๕

เด็กหญิงอภิญญา ท้าวพิมพ์
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๕๖
เด็กหญิงกาญจนมาศ แสนธรรมา ๙/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๕๗

เด็กหญิงจิรารัตน์ ภูมะณี ๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๕๘

เด็กหญิงณัฐยาน์ สุทธิใจ ๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๕๙

เด็กหญิงณิชาภัทร ขุนพิลึก
๒๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กหญิงณิศวรา ทากุ ๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๖๑

เด็กหญิงธิษณาวดี สายหยุด
๑๗/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๖๒

เด็กชายปฏิภาณ ราชรุณ
๑๒/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๖๓
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา อนุถาวาร

๒๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๖๔

เด็กชายรัตนภูมิ สำโรงพล ๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๖๕

เด็กชายรุจิสรรค์ สิงห์หา
๑๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๖๖

เด็กหญิงวรัทยาพร ภูโปร่ง
๑๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๖๗

เด็กชายศิวกร จารย์โพธิ

์

๑๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๖๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

บัวโฮม ๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๖๙

เด็กชายอาทิตย์ พุกมาก ๓/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๗๐
นางศุภานี นวนิตย์วรานนท์ ๒๕/๙/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๗๑

นายกิตติชัย ไชยเมืองชืน

่

๒๗/๗/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๗๒

นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ๒/๑/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๗๓

นางทัศนี ฟุงวิเศษ ๓/๙/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๗๔

นายวุฒิพงษ์ ปญญามา ๔/๒/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๗๕

นางสาวอำพร เรืองคุ้ม ๖/๑/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๗๖

นายธีระเดช ครุฑธา ๒/๗/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๗๗

นางสาวสุรีรัตน์ โหงฉิม
๒๖/๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๗๘

นางสาวณัฐฐา แสงเชย
๒๖/๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๗๙

นางสาวราตรี แสนมุข

๒๒/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๘๐
นางสาวศศิภา อ่อนเขียว ๔/๕/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๘๑

นางสาวพนัสนันท์ บุญเกิด
๒๗/๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๘๒
นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์ ๗/๖/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๘๓

นางสาวศิรินาฎ โอสาร
๒๔/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๘๔ นางสาวปรารถนานันทน์

ช่ออ่อน
๑๕/๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มีสุข
๒๐/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๘๖

เด็กหญิงสุพรรษา โนนยาง ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๘๗

เด็กหญิงวรวรรณ พันธ์นงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๘๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อ่อนน้อม
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๘๙

เด็กชายนฤพนธ์ ยามพูน
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กชายกิตติคุณ นานกระโทก ๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๙๑

เด็กชายธันวา ขำทอง
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กหญิงกานต์พิชชา แสนท้าว

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๙๓

เด็กหญิงกชกร
รัตนโฆษิตนรากุล ๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๙๔

เด็กหญิงสโรชา ไม้หอม ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๙๕

เด็กหญิงกันธิชา แสงวิชัย ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๙๖

เด็กหญิงศุภิสรา ใจกลำ
๒๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๙๗

เด็กหญิงเนตรนภา ลอดทอน
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๙๘

เด็กหญิงรัตมณี ศรีโลเพียน

้

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๕๙๙

เด็กชายสมิทธิ

์

จินาวอน
๑๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กชายนฤเทพ ศรีโลเพียน

้

๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ โพธิวัฒน์

๑๖/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กชายสัมพันธ์ พิสมัย

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กชายเก้าขวัญ ใจแสน ๙/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ท้าวแข็ง
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กชายวิธวิทย์ โพธิแจ้ง

์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายเจตนิพัทธ์ บัวพ่วง

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กชายรัฐภูมิ ยาชมภู

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงมาริสา ย่อยไธสง

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กหญิงธมลวรรณ จันทรศิริ

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กหญิงเบญญาภา ใจเทียง

่

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๑๑

เด็กหญิงปวัณ ปญญาเฉียบ
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๑๒

เด็กหญิงวิภา แหลมทอง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๑๓

เด็กชายอดิเทพ ปาคำ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๑๔

เด็กชายรัตภูมิ เข็มพรหม
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๑๕

เด็กชายนิกพัฒน์ คงสิบ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๑๖

เด็กชายปรเมษฐ บุญมา
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๑๗

เด็กหญิงอริษา พานทอง
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๑๘

เด็กหญิงสุชานาถ คูณจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๑๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ พันธ์เลิศ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กหญิงกชกร อุ่นอก

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๒๑

เด็กหญิงรนัยชนก เทศอินทร์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๒๒

เด็กหญิงกิตติญา แหลมทอง
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๒๓

เด็กหญิงเงินตรา แก่นจำปา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๒๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เนตรขำ
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๖๒๕

เด็กหญิงกรวีร์ ทองสา
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๒๖

เด็กหญิงวริศรา เดนิน
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๒๗

เด็กหญิงชนิสรา สนธิสุพรรณ์

์

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๒๘

เด็กหญิงสังคีตะห์ ฤทธิไธสง

์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๒๙

เด็กชายณัฐพล มะณี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กชายณัฐพงศ์ มะณี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๓๑

เด็กชายจิตติพัทธ์ สินเสมอ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๓๒

เด็กชายชนันธร แว่นศิลา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๓๓

เด็กชายณัฐศรันย์ กิจปาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๓๔

เด็กชายพชรพล ชัยชิตาทร
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๓๕

เด็กชายคณินท์ บุญก๊อก

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๓๖

เด็กชายชยุตพงศ์ เจนสารกิจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๓๗

เด็กชายอนุวัตร ดีเหมือน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๓๘

เด็กชายอนิวัตติ

์

ประสมจิตต์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๓๙

เด็กชายธีระกานต์ วงศ์โพธิศรี

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กหญิงนนทพร ปานใย

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๔๑

เด็กหญิงชนิดา ทองดีวิเศษ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๔๒

เด็กหญิงสุปราณี ภักสุวรรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๔๓

เด็กหญิงมุฑิตา ประภาวะโก
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๔๔
เด็กหญิงปานศรีเพชร รีสุกสาม

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๔๕

เด็กหญิงแพรวา ปสสาละกัง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๔๖

เด็กหญิงพิมพร อินทจร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๔๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ น้อยนิล
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๔๘

เด็กหญิงจิรนันท์ แคนสา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๔๙

เด็กหญิงธนพร ศรีประเวศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กหญิงนุศรา ปาคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๕๑

เด็กหญิงสุพินดา สร้างนานอก
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๕๒

เด็กหญิงอรเทพิณ เครือสวัสดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๕๓

เด็กหญิงอิสริยา โคยามา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๕๔

เด็กชายยศภัทร นรสิงห์
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๕๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ เพ็งสังฆาต
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๕๖

เด็กหญิงอลิศา คำหมอน
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๕๗

เด็กหญิงพรชิตา แตนอินทร์ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๕๘

เด็กหญิงรพิชา สวนมีสาร
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๕๙

เด็กชายธนพล ชาติรักษ์
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

เขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๒ / ๒๓๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กชายรัชชานนท์ เทียงธรรม

่

๓๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๖๑

เด็กหญิงนันษิตา อำยศ
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๖๒

เด็กหญิงทิพกฤตา โพธิแปน

์

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๖๓

เด็กหญิงนภัสสร ดีเคน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

์

เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๖๔

เด็กชายจีรพันธ์ อ่อนอัฐ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๖๕

เด็กหญิงภัสนันท์ ปตเสน
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๖๖

เด็กหญิงปาลิตา แสนสมัคร
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๖๗

เด็กหญิงรัตติกาล ปญญาคำ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๖๘

เด็กหญิงปนัดดา ปตตาสังข์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๖๙

เด็กชายกมลกานต์ ใต่ขำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กชายปติพันธ์ จารุภาพ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๗๑

เด็กชายปติภูมิ จารุภาพ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๗๒

เด็กชายวรปรัชญ์ สามิพันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๗๓

เด็กชายพิพัฒน์ ปตตาสังข์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๗๔

เด็กชายเอกราช ใจโอบอ้อม
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๗๕

เด็กชายระวิภาส ลุสมบัติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๗๖

เด็กชายวัฒณา สุขคำพา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๗๗

เด็กหญิงคณิตา บุญนิยม
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๗๘

เด็กหญิงปยะพร สมใจ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๗๙

เด็กหญิงศศินิภา พันธุมาตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กชายณัฐธัญ ปรีดาอิสระกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๘๑

เด็กชายอรรณพ ทิพย์สันเทียะ

๊

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๘๒

เด็กชายธนธรณ์ ชินศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๘๓

เด็กชายอภิรักษ์ สุราภา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๘๔

เด็กชายธัชชัย วันทาพงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๘๕

เด็กชายศุภชัย จันทร์เอียม

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๘๖

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

สุวรรณหทัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๘๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ พุ่มแจ้ง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๘๘

เด็กหญิงพัชรี เกษสุวรรณ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๘๙

เด็กหญิงชลธิชา พันธุมาตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กหญิงกัญญานัฐ เจียนอก

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๙๑

เด็กชายกฤษดา เชิดชูพันธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๙๒

เด็กชายทัศไนย ศรีสุข
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๙๓

เด็กชายวณพัทธ์ โกตะมะ
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๙๔

เด็กชายวายุ ทวีนาท ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๖๙๕

เด็กชายสุสิทย์ ดวงมี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๙๖

เด็กชายอภิวัฒน์ แก่นโต
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วิชัยวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๙๘

เด็กหญิงกนกรดา สิมงาม
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๖๙๙

เด็กหญิงชลธิชา ทองนันไชย
๑๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กหญิงชิดชนก สารกิจ

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กหญิงญาณิศา กลำทอง

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กหญิงฐิติกา จันทร์ฤทธิ

์

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กหญิงนัฐนันท์ อุตฉกรรณ์ ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๐๔
เด็กหญิงนันทภัค ยอดสุทธิ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๐๕
เด็กหญิงประกายใจ คงวาน

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๐๖
เด็กหญิงพรนภา สุขอู๊ด

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๐๗
เด็กหญิงพัชริน แดนอินทร์

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กหญิงภูมิชรัญญา ใจดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ สุวรรณา ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กหญิงมินตรา คุณราช

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๑๑

เด็กหญิงรพีพรรณ โสลา ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๑๒

เด็กหญิงรมย์ธีรา ชูเจริญ
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๑๓

เด็กหญิงวรปรียา ผองธิวงศ์
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๑๔

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์นิล
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๑๕

เด็กหญิงอภัสรา พิสาชัย
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๑๖
เด็กหญิงอังศิมาภรณ์ จันทร์แก้ว ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๑๗

เด็กหญิงอาริตา โพธิศรี

์

๒๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๑๘

เด็กชายกฤตพร ลมไธสง
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๑๙

เด็กชายเจษณรงค์ เขม้นเขตการ
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กชายณัฐกรณ์ นุ่มกัลยา

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๒๑

เด็กชายธนทัด ไชยมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๒๒

เด็กชายธฤษณุ แสนลม
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๒๓

เด็กชายพลลิขิต ทรัพย์สมบัติ
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๒๔

เด็กชายวรานนท์ บุญรอด
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๒๕

เด็กชายวุฒินันท์ จันบัวแดง
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๒๖

เด็กหญิงกรพิณ คชฤทธิ

์

๒๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๒๗

เด็กหญิงกัญญาพร เหมะ
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๒๘

เด็กหญิงขนิษฐา มณีพันธ์ ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๒๙

เด็กหญิงจินดาภา บัวแสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๔ / ๒๓๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กหญิงดวงกมล สังข์แก้ว

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๓๑

เด็กหญิงธนพร ทาบึงการ
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๓๒

เด็กหญิงนฤมล พิณพาทย์
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๓๓

เด็กหญิงปวีณา มุตวิมัจฉา
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๓๔

เด็กหญิงปทมพร จันทิมา ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๓๕

เด็กหญิงพรนภา ลานเงิน
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๓๖

เด็กหญิงวรรณิสา มัจฉาน้อย
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๓๗

เด็กหญิงศรัญญา เกิดพันธ์
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๓๘

เด็กหญิงศิรภัสสร สาวดี ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๓๙

เด็กหญิงศิริวิมล โพธ์ศรี
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงสมดา ศรีตุลา ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๔๑

เด็กหญิงสุชัญญา สุทธิพรม
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๔๒

เด็กหญิงสุนีรัตน์ โวอ่อนศรี
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๔๓

เด็กหญิงหทัยวัลย์ คำกล่อม ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๔๔

เด็กหญิงปยธิดา มูลประหัต

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๔๕

เด็กหญิงอุทัยทิพย์ พระคำจันถึก
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๔๖

เด็กชายกฤตพจน์ เอียมสุวรรณ์

่

๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๔๗

เด็กชายจรินทร กุลสุวรรณ์
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๔๘

เด็กชายโชติชญาน์ จำปาพันธ์
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๔๙

เด็กชายธนกฤต แช่มชืน

่

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กชายธีระเดช สุระภี

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๕๑

เด็กชายธีระพงษ์ คำอ่อน
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๕๒

เด็กชายนันทัชพร เขม้นกิจ
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๕๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ ครุฑแจ่ม
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๕๔

เด็กชายพีระพล อินโพธิ

์

๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๕๕

เด็กชายสิทธิโชติ เพ็งศรี ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๕๖

เด็กชายอชรายุ อ่อนคำ
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๕๗

เด็กชายเอกพันธ์ ชิตกำปง
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๕๘

เด็กหญิงกมลวรรณ สิทธิโชติ
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๕๙

เด็กหญิงชมพู ปกอินทรีย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กหญิงญาณิศา วรรณวงศา

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๖๑

เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีโสภณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๖๒

เด็กหญิงนฤภร จันทวงศ์
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๖๓

เด็กหญิงนาถธิดา ปานทอง
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๖๔
เด็กหญิงปรางค์ทอง แจ่มประแดง

๑๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๗๖๕

เด็กหญิงศิริพร มาหา
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๖๖

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ โหมดบัญฑิตย์
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๖๗

เด็กหญิงสุธารัตน์ สันทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๖๘

เด็กหญิงหทัยชนก จันเต ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๖๙

เด็กหญิงใหมแก้ว อนุบาลผล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กหญิงอารญา อินทรีย์

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๗๑

เด็กหญิงกวินทิพย์ มโนราช
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๗๒

เด็กชายพุทธิพงษ์ ใจแสน
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๗๓

เด็กหญิงกัญวราห์ พิมพ์ทอง
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๗๔

เด็กหญิงชลธิชา ศิริกำเนิด
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๗๕

เด็กหญิงบุษรา คชฤทธิ

์

๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๗๖

เด็กหญิงรสิตา ส่งแสง
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๗๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา พันทา ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๗๘

เด็กชายณัฐภัทร ปองเขตต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๗๙

เด็กชายพงศภัศ พงษ์สำราญ
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กชายศุภวิชญ ปานศิลา ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๘๑

เด็กหญิงสวรินทร์ เกตุแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๘๒

เด็กหญิงสุจินตรา แก้วศรีบุตร
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๘๓

เด็กชายรัตนชัย ศุภอุดม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๘๔

เด็กหญิงกฤติยา นนกระโทก
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๘๕

เด็กหญิงศัธรินทร์ ลาปะ ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๘๖

เด็กหญิงยอดขวัญ ทาสร้อย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๘๗

เด็กชายจงรัก ราชวงศ์
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๘๘

เด็กชายจิรวุฒิ พลูเผ่า
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๘๙

เด็กชายนนทนันท์ จันทบุตร
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กชายปาราเมศ งาหอม

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เพชรโกมล
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๙๒

เด็กหญิงวรรญา เกตุแก้ว
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๙๓

เด็กชายจิรวัฒน์ วุฒิชัย
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๙๔

เด็กชายธนภัทร แจ่มกระจ่าง ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๙๕

เด็กชายศรายุธ สมบัตร
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๙๖

เด็กหญิงมธุริน จ้อยนิล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๙๗

เด็กหญิงรุจิรา ดีเดช
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๙๘

เด็กชายจิรายุ ชูเจริญ
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๗๙๙

เด็กชายจิรายุ แว่นตา
๒๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กชายวรวุฒิ ควรขุนทด ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กชายสุทธินันท์ พึงทำ

่

๑๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ วงษืคำดี

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กหญิงกัลยามาศ แสนหาร

๑๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กหญิงณิชกมล สุทธิสน

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กหญิงอรณรินทร์ โพธาราม ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กชายพุฒิพงษ์ จันทร์แจ้ง

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กชายวชิรวิทย์ พิมพา ๓/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กหญิงธนัญญา โพรงใหญ่ ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กหญิงบุษกร แดงลบ ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กหญิงกาญจนศิริ ฤทธิเดช

์

๑๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๑๑

เด็กหญิงสุทัตตา ตาปาน
๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๑๒

เด็กชายกรวิชญ์ หงษ์สระ ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๑๓

เด็กหญิงสุมัฌชา น่วมโต
๓๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๑๔

เด็กหญิงอภิญญา ยะถาศักดิ

์

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๑๕

เด็กชายเกษมทัศ สธนสุทธิพันธ์
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๑๖

เด็กหญิงจิตภากัญ สธนสุทธิพันธ์
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๑๗

เด็กชายปรานนต์ พันธุ์หนองหว้า
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๑๘

เด็กชายธันวา ก๋องคำ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๑๙

เด็กชายพีรพงษ์ คุ้มทัว

่

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กชายสุที ขันบริบูรณ์

๒๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๒๑

เด็กชายรวีโรจน์ พิมพระสุทธิ

์

๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๒๒

เด็กหญิงกมลพรรณ คำกองแก้ว ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๒๓

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญรอด
๒๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๒๔

เด็กหญิงวิลาสิณี สระทองสอน ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๒๕

เด็กหญิงรักษิณา คำคุณ
๑๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๒๖

เด็กชายปุญญพัฒน์ ใจแสน
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๒๗

เด็กชายเหมันต์ ภูโว้
๒๕/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๒๘

เด็กหญิงดรุณี เรือศรีจันทร์

่

๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๒๙

เด็กหญิงชุติกาญน์ น่วมโต ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กหญิงกุลธิดา ฐิติพรอนันต์

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๓๑

เด็กหญิงสุธาสินี เรือศรีจันทร์

่

๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๓๒

เด็กหญิงอนันตญา หลำบุรี ๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๓๓

เด็กหญิงศศิกานต์ บังเอิญ ๑/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๓๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ ไพรจรัสบุญ
๑๒/๕/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๘๓๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ทยาธรรม
๒๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๓๖

เด็กหญิงณภัทร สำราญบุญ
๒๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๓๗

เด็กชายนาวา ศรีอินทร์
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๓๘

เด็กหญิงอภิจารวี ทับนำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๓๙

เด็กชายกิตติภูมิ โพธิสำราญ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กชายอัครวินท์ พิสาชัย

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๔๑

เด็กชายธนภูมิ เปยทอง
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๔๒

เด็กชายวศิน พรมมี
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๔๓

เด็กชายอดิศร การะภักดี
๑๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๔๔

เด็กหญิงชนะมน พรมชนะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๔๕

เด็กหญิงณัชชา บัวเถือน

่

๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๔๖

เด็กหญิงมนัญชยา ชูเจริญ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๔๗

เด็กชายณชานนท์ ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๔๘

เด็กชายธนา สมบูรณ์ ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๔๙

เด็กชายธีรพงศ์ วงษ์ชัย
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กหญิงกัญญ์วรา วงศ์เปยง

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๕๑

เด็กหญิงเกวลิน เจริญ
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๕๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ ทะสะวะดี
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๕๓

เด็กหญิงณิชาภัทร เรืองวิไล
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๕๔

เด็กหญิงภัทรจาริน ทานีเจตน์
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๕๕

เด็กชายธีรภัทร สายศร
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๕๖

เด็กชายไกรวุฒิ ยะหัตถะ
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๕๗

เด็กชายจักรรินทร์ กฤษนารายณ์
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๕๘

เด็กชายภูรินท์ สอนพ่วง ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๕๙

เด็กหญิงชนกพร ผันผ่อน
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กหญิงหทัยวัลลภ์ ประพานพงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๖๑

เด็กชายอริชะ ขันคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๖๒

เด็กชายสมศักดิ

์

ดอนตะโก ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๖๓

เด็กชายณัฐภูมิ สาสุข
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๖๔

เด็กหญิงอนุธิดา ยะถาศักดิ

์

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๖๕

เด็กหญิงนนทกร ภูเขาใหญ่
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๖๖

เด็กชายณัฐพล ช่างปรับ
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๖๗

เด็กชายวัฒนา ยิมมี

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๖๘

เด็กชายสเตฟาน รูเตอร์
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๖๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ยืนยิง

่

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กหญิงพัชริศา รักเขตรวิทย์

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๗๑

เด็กหญิงสิรารัตน์ สงวนศักดิ

์

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๗๒

เด็กหญิงนิราภร สังกะสี
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๗๓

เด็กหญิงณิชากร ชูชิต
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๗๔

เด็กหญิงพริมโรส รูปคุ้ม
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๗๕

เด็กหญิงคีตภัทร ดวงตาทิพย์
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๗๖

เด็กหญิงลักษหมี นาคบุตร
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๗๗

เด็กหญิงหทัยทิพย์ แสงธรรม
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๗๘

เด็กหญิงวีรยา ประพานพงษ์
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๗๙

เด็กชายธพิทักธ์ บุระพันธิ

์

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กหญิงแต้มขวัญ บุญนิยม

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๘๑

เด็กหญิงชนิตา มนัสไทยสง
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๘๒

เด็กชายณัฐชัย สังข์หยก
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๘๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ จันทา ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๘๔

เด็กหญิงรวิพร เกตุวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๘๕

เด็กหญิงสุณัฐชา ศรีอุดร
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๘๖

เด็กหญิงชมภูนุช วงค์ราชบุตร ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๘๗

เด็กหญิงมนัษนัญท์ ชูเจริญ
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๘๘

เด็กหญิงกรณิสา ใจสอน
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๘๙

เด็กหญิงณุตตรา แย้มสกุล
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กหญิงรุ่งธิดา รอดพาสา

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๙๑

เด็กหญิงยุวดี สมศรี ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๙๒

เด็กชายธนดล สอาดอินทร์
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๙๓

เด็กชายชัยนรินทร์ น่วมโต
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๙๔
เด็กหญิงธนพรพรรณ องอาจ

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๙๕

เด็กชายสุทัศน์ บุญเริม

่

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๙๖

เด็กหญิงอัจฉรา ม่วงเอียม

่

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๙๗

เด็กชายพุทธิพงษ์ อมดวง
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง เขาชุมแสง  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๙๘

เด็กหญิงแก้วตา แจ่มเจริญ
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๘๙๙

เด็กชายชญานนท์ แจ้งทองไทย
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กชายชนะศักดิ

์

แสนเกตุ
๑๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กชายณัฐภัทร เกตุวงค์ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กหญิงดวงฟา เวชรักษ์

๑๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กชายเดชภิรมย์ ศรีบุญเรือง ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กหญิงปยะดา ฤทธิสิงห์

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กชายพงศกร ทัพฉิมพลี

๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กชายพงศธร ฉิมพลี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองแสน

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กชายรัฐศาสตร์ ศรีรงค์ ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กหญิงศรัณย์พร พันธ์เลิศ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กหญิงสุชาดา เมาเกศ ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๑๑

เด็กหญิงสุธิดา ยวงสอน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๑๒

เด็กหญิงสุนิสา ทองกลำ
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๑๓

เด็กหญิงสุพรรษา ฉายรัศมี ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๑๔

เด็กชายอำนาจ บุญกระจ่าง
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางตาไว ไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๑๕

เด็กชายสิรภพ สิงห์ดา
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๑๖

เด็กชายธนวัต พรมคำ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๑๗

เด็กชายคมสัน สมหอม
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๑๘

เด็กชายทักษ์ดนัย กางทอง
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๑๙

เด็กหญิงนภัสสร สีบุ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กหญิงญาดา ทรัพย์ปลี

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๒๑

เด็กชายอดิศร เมฆี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๒๒

เด็กชายคณากร แสงจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๒๓

เด็กชายธีรโชติ บุญเถือน

่

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๒๔

เด็กชายสุเมธ คำบรรลือ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๒๕

เด็กหญิงชนาพร คำบรรลือ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๒๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ มณีเขียว
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๒๗

เด็กหญิงวิมลมณี คำบรรลือ
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๒๘

เด็กหญิงวันวิสา หวลจิตร
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๒๙

เด็กหญิงอนุสรา ไทยพาศ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๓๐
เด็กหญิงเกษมณี ขอนทอง

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๓๑

เด็กหญิงอุษามณี คำบรรลือ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๓๒

เด็กชายมานิตย์ แสงจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทรัพย์ปลี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๓๔

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

บุญนพ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๓๕

เด็กชายปริวัฒน์ ศรีโสภา
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๓๖

เด็กหญิงธัญรัศม์ แก้วจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๓๗

เด็กหญิงแพรวา อบเชย
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๓๘

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ชูศักดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๓๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ประเสริฐศรี
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๔๑

เด็กหญิงจรรยพร ไม้แดง
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๔๒

เด็กชายรพีภัทร ถาวร
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๔๓

เด็กหญิงธิรดา กัลพฤกษ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๔๔

เด็กชายนภัทร จันมาก
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๔๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ ช้างเทศ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๔๖

เด็กชายพัฒนพล ลีสกุลรักษ์

้

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๔๗

เด็กหญิงลักษิกา ขัดสุข
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๔๘

เด็กชายวรากร พลศรี
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๔๙

เด็กหญิงธิดาวรรณ อินเมฆ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มีศรีสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๕๑

เด็กชายธนกร หุติพรม
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๕๒

เด็กหญิงศิวพร ยิมโรจน์

้

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๕๓
เด็กชายพรหมมินทร์ กฤษปาน

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๕๔

เด็กชายมีนา มาสุข
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๕๕

เด็กหญิงเสาวนีย์ มีศรีสวัสดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๕๖

เด็กชายณัฐพงษ์ คำบรรลือ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๕๗

เด็กชายกัมปนาท ช่างเกวียน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๕๘

เด็กชายศุภกร มาน้อย
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๕๙

เด็กชายกิตติกูล อนุสนธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กชายณัฐพงษ์ หอมมาลา

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๖๑

เด็กชายธีรพล สวัสดิศรี

์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ธนูพล
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๖๓

เด็กหญิงณริสสา แสงเทพ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๖๔

เด็กหญิงนาฎลดา อินกรัด
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ มาน้อย
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๖๖

เด็กชายพิศุุทธิ

์

พลอาชา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๖๗

เด็กชายวงศธร นิระภา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๖๘
เด็กหญิงจันทร์วิมลษ์ หนูแย้ม

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๖๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

พลอาชา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กชายสิทธิชัย กลีบบัว

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๗๑

เด็กชายปุณยวีร์ นาคะเกศ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๗๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา เขียวแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๗๓

เด็กหญิงดารารัตน์ กระแสเทพ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๗๔

เด็กหญิงศศิวิมล รักษาธูป
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๕๙๗๕

เด็กชายจิรายุ ทิมเทศ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๗๖

เด็กชายณัฐวุฒชัย พลอาชา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๗๗

เด็กหญิงฐานิดา ถาวร
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๗๘

เด็กชายชัยวัฒน์ พลอาชา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๗๙

เด็กชายภัทรพล คำจักร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กชายพงศกร วัฒนะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๘๑

เด็กชายวีรภัทร เกิดพงษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๘๒

เด็กชายกิตติ วงษ์จันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๘๓

เด็กชายปรินทร ทองรักษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๘๔

เด็กชายชัยวัฒน์ อันยงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๘๕

เด็กชายชนเดช ขรพัฒน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๘๖

เด็กชายธนาพิพัตน์ ช่อชัน

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๘๗

เด็กชายประภาน กันหา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๘๘

เด็กชายอิทธิพล รัตนะศศิธร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๘๙

เด็กชายธนากร เมฆี
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงชาลิสา อินโต

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๙๑

เด็กหญิงดวงกมล กุเบน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๙๒

เด็กหญิงวรรณนา จันทร์ลอย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๙๓

เด็กหญิงปนิสา จุฑาทัศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๙๔

เด็กหญิงชลธิชา ครุธแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๙๕

เด็กหญิงธิวา ไกรยงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา พลอาชา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๙๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วรรณา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๙๘

เด็กหญิงภัควดี พลอาชา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๕๙๙๙

เด็กหญิงรัตนา เชือทหาร

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๐๐
เด็กหญิงจิรัตติกานต์ ทองรักษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชือนุ่น

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๐๒
เด็กชายไพโรจน์ สีพุก

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๐๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา ดีบุญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๐๔
เด็กชายจิรานุวัฒน์ เงินนา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กชายนพรัตน์ กัตติกมาส

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กหญิงภาณุมาศ ทองรักษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๐๗
เด็กหญิงอภิญญา ขอนทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๐๘
เด็กหญิงมนัสสนัน โมลาลาย

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๐๙
เด็กชายอานนท์ มูลผึง

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กชายชัยการน์ ชัยบรรดิษฐ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๑๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

คีรีรมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กหญิงธิคำภรณ์ น้อยชืน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๑๓
เด็กชายปญญวัต ศรีสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กชายรพีภัทร สิทธิบุรมย์

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กชายพีรภัทร บดีรัฐ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กหญิงบันฑิตา ภักดีศร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กหญิงวาสนา ขาวเงิน

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กชายปรัชญา คงใหญ่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กชายธงชัย พุกปาน

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กชายนิรันดร์ ด้วงรักษา

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กหญิงมุธิตา เกิดน้อย

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กชายภิธาดา สุปนนะ

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งนำตก วัดทุ่งนำตก  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กชายบริรักษ์ ศิริพล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กชายวสันต์ กลินจันทร์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กชายภานุวัฒน์ พงษ์เสือ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กชายรพิภัทร จันทร์เพ็ง

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๒๗
เด็กชายประทักษ์ มัทธี

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กหญิงวารี บริรัฐ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีแพง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กหญิงวรรณิสา หอมรืน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กหญิงภัทรนันท์ มาน้อย

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กหญิงรุ่งนภา นาคเมฆ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กหญิงชยาภรณ์ มูลเสนา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กหญิงกนกภรณ์ เสาวนิจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กหญิงกนกนภา เสวนิจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงปณิดา โยชนะ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กหญิงโชติมณี กันภัย

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กหญิงสิรินาถ ไม้แดง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กหญิงแก้วตา มีเต็ม

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กหญิงพัฒนา นาโตนด

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กหญิงภัทรดา หอมรืน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กชายคมธนิศ นาโตนด

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กหญิงวรัทยา ทองจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กชายปาราเมศ งิวงาม

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว วัดบางลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กชายอนุรักษ์ อุฤทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว วัดบางลาด  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กชายธีรภัทร อินทพงษ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กชายภาณุพงศ์ ขอนทอง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กชายศรายุทธ บดีรัฐ

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กชายศุภเสกข์ จันแดง

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เจริญศิลป

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กหญิงณัฐพร มาน้อย

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กหญิงเนตรนภา ศิลาคม

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กหญิงวารุณี พิลา

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๖๐/๖๐๕๔
นายธนากร รอดกสิกรรม

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กหญิงจันทนิภา จันทร์แดง

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กหญิงนำเพชร อุดมสุข

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กหญิงปาริชาติ รอดกสิกรรม

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กหญิงสุกัญญา นารอด

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กชายขวัญชัย บุญพันธุ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กชายสิวารักษ์ สายบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กชายยุทธภูมิ จอมคำปลิว

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กชายธารา อ่องหงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กชายณัช อุทเบน

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๖๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ พิรุณ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กหญิงขนิษฐา สายสร

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กหญิงอารียา พุ่มมัน

่

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กหญิงสโรชา มีสานุ

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กหญิงเวทินี แช่มใส

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กหญิงชลธิญา สุรินทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กหญิงนภัสรา มอญทุ่ง

๐๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กชายอภิชาติ เดชะผล

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กหญิงณัฐธิดาพร เกิดพงษ์

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กชายมานะชัย เสนารักษ์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กชายกรุง ประพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กชายเมียะ

๊

แก้วคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กหญิงวิลาวัลย์ พรมรักษา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กชายภานุวัฒน์ พงพูน

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กชายจิราวุฒิ แสงสว่าง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กหญิงวีรยา ปนมณี

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กหญิงทิพวัลย์ มะโนรส

๐๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กชายธนวัฒน์ กรรไกรทอง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กชายจิรภัทร โยชนะ

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

แก้วนำเย็น
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กชายณัฐภูมิ บดีรัฐ

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กชายธนวัฒน์ แซ่นำ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กชายธีรภัทร์ ขันเขียว

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กหญิงเกวลีย์ ขอนทอง

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กหญิงขวัญมนัส กัลพฤกษ์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กหญิงจิตติภัทรา มะลิพรม

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กหญิงชนกานต์ หนองหลวง

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กหญิงธนพร เหมือนอินทร์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กหญิงปทมาภรณ์ รามสูตร

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๙๓
เด็กหญิงปุณยนุช อาชาพล

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กหญิงพัชรพร เนตรเพชร

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กหญิงจันทิมา ถมทอง

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กหญิงภัทรธิดา เมฆี

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กชายกฤษดา ก้านอินทร์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กชายพรภวิษย์ ศรีคะเรศ

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กชายภูวนาถ ทวนธง

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๐๐
เด็กชายวีรภัทร เกิดพงษ์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กชายวีระวัชร ศรีคะเรศ

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๐๒
เด็กชายศิลา บุญปน

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๐๓
เด็กชายศุภกร เกตุวงษ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กชายอภิชัย กลินบัว

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กหญิงรัตนาวลี แพรใจ

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กหญิงวรรณพร พรมโยธา

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กหญิงวรัญญา ฉิมพุฒ

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กหญิงวิลาสินี แก้วสีทา

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กหญิงศลิษา มะลิพรม

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กหญิงศิรประภา ครุธแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๑๑

เด็กหญิงศิรประภา พะโยม
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๑๒

เด็กหญิงสุพรรษา บัวบาน
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๑๓

เด็กหญิงอรชา แผ่ทอง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๑๔

เด็กหญิงอัจฉรา สิทธิพร
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๑๑๕

เด็กหญิงปนสุดา อินเลียง

้

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๑๖

เด็กชายเจษฎา นิติเสถียร
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๑๗

เด็กชายเจษฎา เกตุมูล
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๑๘

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ อนุสนธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพ็งท่าโรง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๒๐
เด็กชายคุณานนท์ บัวบาน

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๒๑

เด็กชายชัยวัฒน์ เงินทอง
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๒๒

เด็กชายฌาณวิทย์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๒๓

เด็กชายฐิติกร เรืองเทียง

่

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๒๔

เด็กชายณภัทธชนม์ ชูชืน

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๒๕

เด็กชายณัฐพล ศรทอง
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๒๖

เด็กหญิงเกวลิน สุวรรณศิลป
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๒๗

เด็กหญิงกนกภรณ์ เมฆี
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๒๘

เด็กหญิงชนิภา สามสุวรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๒๙

เด็กหญิงชลกานต์ อนุสนธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กหญิงชลธิชา นาคเมฆ

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๓๑

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ บุญแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๓๒

เด็กหญิงทัตพิชา อังเจริญกุล

้

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๓๓

เด็กหญิงธนัชญา จันทร์ลภ
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๓๔

เด็กชายธนกร มาน้อย
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๓๕

เด็กชายธนกฤต เพชรอ้อน
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๓๖

เด็กชายธีรเดช ถาวร
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๓๗

เด็กชายนัฐพล เมฆี
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๓๘

เด็กชายบวรศักดิ

์

สีเพชร
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๓๙

เด็กชายบัณฑิต สีทอง
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๔๐
เด็กชายปราโมช คำสุรินทร์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๔๑

เด็กชายเปรมพิชิต ชุ่มเสนา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๔๒

เด็กชายพรภวิษย์ คำบรรลือ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๔๓

เด็กชายภัทรพงษ์ ชูศิลป
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๔๔

เด็กหญิงธนกาญ อินทร์เมฆ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๔๕

เด็กหญิงธัณย์สิตา พิพัฒน์เวชกุล
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๔๖

เด็กหญิงธันย์ชนก คีรีรมย์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๔๗

เด็กหญิงนันทวรรณ สุวรรณเจริญ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๔๘

เด็กหญิงนุชนาฏ คีรีรมย์
๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๔๙

เด็กหญิงปพิชญา เชียงสิน
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กหญิงปาริชาติ เพชรอ้อน

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๕๑

เด็กหญิงปยฉัตร เมฆี
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๕๒

เด็กหญิงพอฤทัย สีแนม
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๕๓

เด็กหญิงเมธาพร อินทพงษ์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๕๔

เด็กชายภาณุพงศ์ อติสัทธากุล
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๕๕

เด็กชายมงคล จันทรแดง
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๕๖

เด็กชายยุทธนา สิงห์ชัย
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๕๗

เด็กชายรัฐพล อาจหาญ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๕๘

เด็กชายวิธวินท์ เสมาทอง
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๕๙

เด็กชายสรวิศ นุ่มชืน

่

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กชายสรชัช เจียนพูนสิน

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๖๑

เด็กชายอัครพนธ์ พลพรม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๖๒

เด็กชายเอกราช มะลิพรม
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๖๓

เด็กหญิงวรรณกร เปนสุข
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๖๔

เด็กหญิงวรรณิสา พุทธก้อม
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๖๕
เด็กหญิงวรัทยาภรณ์ ทองเนือแปด

้

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๖๖

เด็กหญิงวราพร แก่นสาร
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๖๗

เด็กหญิงวันวิสา เกษแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๖๘

เด็กหญิงสนัญญา วัชรนันทวิศาล
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๖๙

เด็กหญิงสุธีการต์ พลากร
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กหญิงวรพิชชา จันทร์แจ่ม

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๗๑
เด็กหญิงพรรณปพร จันทร์แจ่ม

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๗๒

เด็กหญิงไอรดา แพงสารี
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๗๓

เด็กชายปยภูมิ ใจยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๗๔

เด็กหญิงพศิกา มาน้อย
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๗๕

เด็กชายปยพัทธ์ อันยงค์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๗๖

เด็กหญิงดวงกมล การะเวก
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๗๗

เด็กชายศิวัฒน์ อึงชัยพงษ์

้

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๗๘

เด็กหญิงณภัทร หนุ่มน้อย
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๗๙

เด็กหญิงชิณษา คำบรรลือ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๘๐
เด็กชายสิรภพ ชูแผ้ว

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๘๑

เด็กหญิงตรีทิพย์ สุทัศน์
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๘๒

เด็กหญิงมนัญชยา ใจคำแหง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๘๓

เด็กหญิงวาริศา ทองอิม

่

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๘๔

เด็กหญิงเจนสุดา รักสิงห์
๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๑๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ภากร พงษ์ประวีร์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๘๖

เด็กชายจักรรินทร์ แสนชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๘๗

เด็กหญิงธัญชนก กระต่ายทอง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๘๘

เด็กชายศุภกรณ์ มะลิ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๘๙

เด็กชายธนากร เรืองวงษ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กหญิงพัฒน์นรี คีรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๙๑

เด็กชายอิทธิพล พลอาชา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๙๒

เด็กหญิงวนิดา แจ่มทุ่ง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๙๓

เด็กหญิงศศิชา การะเวก
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๙๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ดีบุญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๙๕

เด็กหญิงอัมพวา อำเพชร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๙๖

เด็กหญิงอาภัสรา ถาวร
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๙๗

เด็กชายศุภกร คำบรรลือ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๙๘

เด็กชายอนิรุทธ์ ศิวิวงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๑๙๙

นางสาวฐานิต แจ้งดี
๑๑/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๐๐
นายณัฐพงศ์ ฉิมสุข

๕/๐๘/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กชายศุภโชค ใหญ่จำปา

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กชายภานุพงศ์ สีบางตาล

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กหญิงชัญญานุช แสนกุล

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กหญิงสุภาพร ขำขจร

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กหญิงสุมิตา พวงทอง

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กหญิงธาดารัตน์ พลอาจ

๓๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เกตุแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กชายปยวัฒน์ กัลพฤกษ์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๐๙
เด็กชายชยณัฐ เชือสุวรรณ

้

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๑๐
เด็กชายสมชาย จันทา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๑๑

เด็กชายสมพร โมกม้น

ั

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๑๒

เด็กชายบุญรอด ขุนปตถา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๑๓

เด็กชายรัชชานนท์ ธูปเงิน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๑๔

เด็กชายเกียรติกุล เพชรทูล
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๑๕

เด็กหญิงอารียา ฟูยี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๑๖

เด็กชายวรรณชัย ขำขจร
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๑๗

เด็กชายอรรถพล วิชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๑๘

เด็กชายศรัณยู บดีรัฐ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๑๙

เด็กชายพีรภัทร อนุสนธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๘ / ๒๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กชายวุฒิชัย ขรพัฒน์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๒๑

เด็กชายศุภกฤต แก้วคำน้อย
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๒๒

เด็กหญิงปนัดดา มาน้อย
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๒๓

เด็กชายภูริณัฐ อินนาค
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๒๔

เด็กชายณัฐภูมิ วงค์ชิต
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๒๕

เด็กชายณัฐิวุฒิ หล่าศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๒๖

เด็กหญิงวิภาวรรณ มะโนเชือ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๒๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ โสภาค
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๒๘

เด็กหญิงดารารัตน์ ด่อนคร้าม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๒๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ชูศิลป
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กหญิงมายูมิ ซาโต

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๓๑

เด็กชายกระบิล เกษร
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๓๒

เด็กชายกรินทร์ ยอดโยม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๓๓

เด็กชายกฤษณะ มาน้อย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๓๔

เด็กชายกฤษติมา ศิริพรม
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๓๕

เด็กชายกิตติ ทองรักษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๓๖

เด็กชายกิตติทัต พลกล้า
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๓๗

เด็กชายกิตติภัฎ กลีบบัว
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๓๘

เด็กชายกีรติ ฆะสังต์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๓๙

เด็กชายแกร่งชัย ตรุษทุ่ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๔๐
เด็กชายก่อเกียรติ คงจุ้ย

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๔๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

หญ้าลาภ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๔๒

เด็กชายคณาวุฒิ แพพ่วง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๔๓

เด็กชายคุณวุฒิ แพพ่วง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๔๔

เด็กชายคุณากร ชำนาญกิจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๔๕

เด็กชายจักรินทร์ แพงราช
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๔๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ ขอนทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๔๗

เด็กชายจิรพงศ์ มีสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๔๘

เด็กชายจิรพัฒน์ มีสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๔๙

เด็กชายจีรยุทธ อัจจาครุ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กชายจีรวุฒิ พลกล้า

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๕๑

เด็กชายจีระเดช รอดกสิกรรม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๕๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ พลอาชา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๕๓

เด็กชายเจริญ มาน้อย
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๕๔

เด็กชายฉัตรชัย กลินเรือง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๒๕๕

เด็กชายชญานนท์ หงษ์ยนต์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๕๖

เด็กชายชโนทัย อินปาน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๕๗

เด็กชายชลธิต นาครอด
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๕๘

เด็กชายชัยวัฒน์ นาคคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๕๙

เด็กชายชาคริต อนุสนธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กชายเชิดศักดิ

์

แก้วละมุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๖๑

เด็กชายไชยวัฒน์ พลอาจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๖๒

เด็กชายฐาปกรณ์ หงษ์ร่อน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๖๓

เด็กชายฐิติพงษ์ เรืองจุ้ย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๖๔

เด็กชายณภัทร หมีไพรพฤกษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๖๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สังคง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๖๖

เด็กชายณัฐพล ไพโรจน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๖๗

เด็กชายณัฐภัทร อินยัง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๖๘

เด็กชายณัฐภูมิ ช่วยชิด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ คำบรรลือ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ยามดีเลิศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อิมคำ

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีบัวบาน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๗๓

เด็กชายดนุพล ดิงรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๗๔

เด็กชายเดชาธร มาน้อย
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๗๕

เด็กชายเดชาวัต ฉาไธสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๗๖

เด็กชายตะวัน นุ่มเกลียง

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๗๗

เด็กชายไตรภพ เจริญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๗๘

เด็กชายต้นกล้า ทวีทูล
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๗๙

เด็กชายทวีชัย บุญชิต
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

คมขำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๘๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

มะลิพรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๘๒

เด็กชายธนกฤต ลิขิตสุธาการ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๘๓

เด็กชายธนบูรณ์ อ่อนน้อม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๘๔

เด็กชายธนภูมิ ศักดิดี

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ ส่งสนัน

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๘๖

เด็กชายธนวินท์ กล้าหาญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๘๗

เด็กชายธนสินธ์ โตหรัง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๘๘

เด็กชายธนากร รอดกสิกรรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๘๙

เด็กชายธนากรณ์ ก้อนลีลา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กชายธนาวุฒิ เพียลาดใหล

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๙๑

เด็กชายธเนศ สังคง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๙๒

เด็กชายธรรมธัช คำบรรลือ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๙๓

เด็กชายธราธร ทองเนตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๙๔

เด็กชายธราเทพ โสภาค
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๙๕

เด็กชายธันวา ถาวร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๙๖

เด็กชายธำรงวุฒิ นารอด
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๙๗

เด็กชายธิเบศก์ พรมมาก
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๙๘

เด็กชายธีรพงศ์ แสนสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๒๙๙

เด็กชายธีรภัทร์ พลมูลตรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กชายธีรภัทร์ ส่องแสง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๐๑
เด็กชายธีรยุทธ ตะลือ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๐๒
เด็กชายธีรวัฒน์ เดชะผล

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๐๓
เด็กชายธีระภัทร ขอนทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๐๔
เด็กชายธีรโชติ บดีรัฐ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กชายนครินทร์ แตงทรัพย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กชายนนทชัย ไชยมุงคุณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๐๗
เด็กชายนนทพัทธ์ พุทมี

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กชายนพดล ชัยพิทักษ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๐๙
เด็กชายนพดล อุดมสุข

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กชายนภัส กล้าหาญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๑๑

เด็กชายนฤเบศ สายบัวทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๑๒

เด็กชายนวมินทร์ แสนสวาท
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๑๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ วายุบุตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๑๔

เด็กชายนิตติพงษ์ หมืนสาย

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๑๕

เด็กชายนิติพนธ์ พวงจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๑๖

เด็กชายนิธิณันต์ ศิริธรรมจักร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๑๗

เด็กชายบัณฑิต บุญธรรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๑๘

เด็กชายปฐมพร ชูศักดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๑๙

เด็กชายประกิต หงษ์ยนต์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กชายปญญา อยู่กรัด

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๒๑

เด็กชายปณณวิชญ์ โมลาลาย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๒๒

เด็กชายปยะชนก ศรีพรมมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๒๓

เด็กชายปยะราช ปานแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๒๔

เด็กชายพงศกร เงินทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๓๒๕

เด็กชายพงศกร รอดเขียว
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๒๖

เด็กชายพรชัย มิลหล้า
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๒๗

เด็กชายพลวัต พลยงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๒๘

เด็กชายพัทธพล อาษากิจ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๒๙

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ สาบเสือ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๓๐
เด็กชายพิพัฒน์ ขอนทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๓๑

เด็กชายพิเชษฐ์ สะสม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๓๒

เด็กชายพีรพงศ์ อนุสนธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ พุ่มพวง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๓๔

เด็กชายพีระพัฒน์ ด่อนคร้าม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๓๕

เด็กชายพุุฒิพงษ์ จันฝาย
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๓๖

เด็กชายภคพงศ์ รอดกสิกรรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๓๗

เด็กชายภานุวัฒน์ เงินนา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๓๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ภูนาเพชร
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๓๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ โตพ่วง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๔๐
เด็กชายภูริภัทร ศิริพงษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๔๑

เด็กชายภูริวัฒ มาน้อย
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๔๒

เด็กชายภูวเนตร ตันสวัสดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๔๓

เด็กชายมนตรี บุญอินทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๔๔

เด็กชายเมธัส เดชะผล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๔๕

เด็กชายรฐนนท์ บัวเผียน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๔๖

เด็กชายรดิศ เกิดน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๔๗

เด็กชายรติพงษ์ เพิงจันทร์

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๔๘

เด็กชายรัฐภูมิ หอมรืน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๔๙

เด็กชายวรวิทย์ ภู่นิม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กชายวรายุทธ ทองคำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๕๑

เด็กชายวรเชษฐ์ ทัดปอย
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๕๒

เด็กชายวัชระ สุวรรณวงค์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๕๓

เด็กชายวัฒนชาติ สืบวงษ์รอด
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๕๔

เด็กชายวันชัย คำกมล
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๕๕

เด็กชายวิกรมชิต ขรพัต
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๕๖

เด็กชายวิทวัส สหะชาติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๕๗

เด็กชายวิวัฒน์ เกตุวงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๕๘

เด็กชายศรัณย์ หอมรืน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๕๙

เด็กชายศราวุธ คำบรรลือ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๓๖๐
เด็กชายศิรศักดิ

์

ชำนาญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๖๑

เด็กชายสิลา ราชสำลี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๖๒

เด็กชายศุภกร ถาวร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๖๓

เด็กชายศุภกิต ชูแผ้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๖๔

เด็กชายศุภนัฐ คำมาก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๖๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เอียงปาน

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๖๖

เด็กชายสมพง ชวนชืน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๖๗

เด็กชายสมยศ สรฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๖๘

เด็กชายสมศักดิ

์

คำบรรลือ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๖๙

เด็กชายสรศักดิ

์

กลินจันทร์

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๗๐
เด็กชายสราวุฒิ ศรีวรมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๗๑

เด็กชายสหรัฐ โตพ่วง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๗๒

เด็กชายสหรัฐ พรหมเกิด
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๗๓

เด็กชายสัญทัต สาระมัด
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๗๔

เด็กชายสันทัด ปูพืน

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๗๕

เด็กชายสิทธา สัจจหทยาศรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๗๖

เด็กชายสิทธิชัย จ๋องบุญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๗๗

เด็กชายสิทธิรัตน์ ดีหนอ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๗๘

เด็กชายสุพจน์ สงคุ้ม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๗๙

เด็กชายสุภพงศ์ เพชรรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๘๐
เด็กชายสุรดิตถ์ แปนปาน

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๘๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ อึงอาคม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๘๒

เด็กชายสุวรรณ เปมะวัฒนะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๘๓

เด็กชายสุเมธ แจ้งดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๘๔

เด็กชายองอาจ บดีรัฐ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๘๕

เด็กชายอดิศร ถมทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๘๖

เด็กชายอดิสร ยิมโรจน์

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๘๗

เด็กชายอดุลรัชด์ สอนแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๘๘

เด็กชายอติวิชญ์ เงินทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๘๙

เด็กชายอนุกูล อนุสนธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๙๐
เด็กชายอภิชิต รอดกสิกรรม

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๙๑

เด็กชายอภินันท์ พลอาจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๙๒

เด็กชายอภิรักษ์ หงษ์เวหา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๙๓

เด็กชายอภิวัฒน์ รักไทย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๙๔

เด็กชายอภิวิชญ์ จันทร์แดง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๓๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก่นพ่วง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๙๖

เด็กชายอภิเดช อ่อนผิว
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๙๗

เด็กชายอมรเทพ อินกรัด
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๙๘

เด็กชายอัมฤทธิ

์

บุญมาเรือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๓๙๙

เด็กชายอาคม พลศร
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๐๐
เด็กชายอาชัญ คำแปงใจ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๐๑
เด็กชายอานัส บดีรัฐ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๐๒
เด็กชายเอกลักษณ์ เพชรทูล

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๐๓
เด็กหญิงกนกพร เงินนา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๐๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ มุกดา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๐๕
เด็กหญิงกรวิภา เงินทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๐๖
เด็กหญิงกฤติกา ชูแผ้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๐๗
เด็กหญิงกฤติมา ใจเทียงธรรม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๐๘
เด็กหญิงกัญญรัตน์ ขรพัตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๐๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขันศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๑๐
เด็กหญิงกันตนา รุกขชาติ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๑๑

เด็กหญิงกัลยกร ศิวิวงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๑๒

เด็กหญิงกาญจนา เกตุมี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๑๓

เด็กหญิงกานต์ศิริ ฝายขาว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๑๔

เด็กหญิงกิติวรรณ บัวบาน
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๑๕

เด็กหญิงกีรติ บุญหลง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๑๖

เด็กหญิงกุลนันท์ สุวรรณหงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๑๗

เด็กหญิงเกวลี กัลปพฤกษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๑๘

เด็กหญิงเกวลี วิจารณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๑๙

เด็กหญิงเกศกนก แก้วกอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๒๐
เด็กหญิงขวัญฤดี ดอนไพรศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๒๑

เด็กหญิงจรรยาพร อุทเบน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๒๒

เด็กหญิงจอมขวัญ ไม้แดง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๒๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา เจริญศิลป
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๒๔

เด็กหญิงจารุวรรณ แซ่น้า
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๒๕

เด็กหญิงจารุวรรณ วายุบุตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๒๖

เด็กหญิงจิตตมาส โพธิไกร

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๒๗

เด็กหญิงจินตพร เดชะผล
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๒๘

เด็กหญิงจิรนันท์ อินทพงษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๒๙

เด็กหญิงจิรพรรณ มุกดา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๔๓๐
เด็กหญิงจิราวรรณ พรมมาก

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๓๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทุมมา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๓๒

เด็กหญิงชนาภรณ์ ทวนธง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๓๓

เด็กหญิงชนม์นิภา แก้วทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๓๔

เด็กหญิงชนิสรา อินทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๓๕

เด็กหญิงชมพูนุช โมลาลาย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๓๖

เด็กหญิงชมพูนุช วัฒนะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๓๗

เด็กหญิงชมพูนุช วันโน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๓๘

เด็กหญิงชลธิชา มณีเขียว
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๓๙

เด็กหญิงชลธิชา อุดมสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กหญิงชลนิชา เนือไม้

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๔๑

เด็กหญิงชุติมา ชูศักดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๔๒

เด็กหญิงเชียร์พร ไพโรจน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๔๓

เด็กหญิงช่อทิพย์ โมลิพันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา พุ่มใย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๔๕

เด็กหญิงณัฐนิชา ทวนธง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๔๖

เด็กหญิงณัฐวดี พรจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๔๗

เด็กหญิงดวงกมล หอมรืน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๔๘

เด็กหญิงดวงพร บัวหลวง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๔๙

เด็กหญิงดาราพร สังคง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กหญิงทัศนีย์ อินเมฆ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๕๑

เด็กหญิงทิฆัมพร เทียนชัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๕๒

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ หนูหอม
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๕๓

เด็กหญิงทิพวรรณ แผ่ทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๕๔

เด็กหญิงธนิษฐา แซ่ตัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๕๕

เด็กหญิงนพรดา อุดมสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๕๖

เด็กหญิงนรารัตน์ มาน้อย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๕๗

เด็กหญิงนวรัตน์ วงศ์เขียด
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๕๘

เด็กหญิงนัฐธิดา มาน้อย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๕๙

เด็กหญิงนิจวรรณ รอดเขียว
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๖๐
เด็กหญิงนิรดา มะลิพรม

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๖๑

เด็กหญิงนิลาวัล ปะรุวันรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๖๒

เด็กหญิงนุชนารถ ชูแผ้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๖๓
เด็กหญิงเนตรณภัทร เมฆี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๖๔

เด็กหญิงนำทิพย์ มธุรส
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๔๖๕

เด็กหญิงนำทิพย์ มโนสิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๖๖

เด็กหญิงนำทิพย์ มิมทอง

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๖๗

เด็กหญิงบุษกร มาน้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๖๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ เต๊กไทย

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๖๙

เด็กหญิงปณัฐดา สว่างวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๗๐
เด็กหญิงปณิดา คำเบิก

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๗๑

เด็กหญิงปภาวดี ชำนาญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๗๒

เด็กหญิงประภัสสร กัลพฤกษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๗๓

เด็กหญิงปรัสรา ขอนทอ ง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๗๔

เด็กหญิงปริณดา สิทธิพร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๗๕

เด็กหญิงปวีณา เซ็กศูนย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๗๖

เด็กหญิงปวีริษา โตจำนงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๗๗

เด็กหญิงปทมพร ค้อมทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๗๘

เด็กหญิงปานวาด ครอบกิง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๗๙

เด็กหญิงปาริฉัตต์ ทองสัมฤทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๘๐
เด็กหญิงปาลิตา เดชะผล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๘๑

เด็กหญิงปุญนิตย์ โตจำนงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๘๒

เด็กหญิงพรณัชชา เพียหาเทศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๘๓

เด็กหญิงพรณิชา วัชรนันทวิศาล
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๘๔

เด็กหญิงพรทิวา หนูหอม
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๘๕

เด็กหญิงพรรณนภา หงษ์ทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๘๖

เด็กหญิงพรรรณา พวงทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๘๗

เด็กหญิงพรรณิภา อนุสนธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๘๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บัวบาน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๘๙

เด็กหญิงพัทธนันท์ เอียมม่วง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๙๐
เด็กหญิงพิศนภา ภูผาสุก

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๙๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา แพพ่วง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๙๒

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ โพธิบัลลังก์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๙๓

เด็กหญิงไพลิน หลักหลวง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๙๔

เด็กหญิงภัทรภรณ์ อินทพงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๙๕

เด็กหญิงภัทรศยา สุวรรณเจริญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๙๖

เด็กหญิงภานุมาส แปนจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๙๗

เด็กหญิงภารดี เทสินโชติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๙๘

เด็กหญิงภูษิตา จินดารัตน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๔๙๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ กลินจันทร์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๕๐๐
เด็กหญิงมณีลักษณ์ ลิขิตสุธาการ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๐๑
เด็กหญิงมนทกานต์ หงษ์ยนต์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๐๒
เด็กหญิงมาริตา ชูแผ้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๐๓
เด็กหญิงมาริษา อ่องเลือม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๐๔
เด็กหญิงมาวิกา มาน้อย

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๐๕
เด็กหญิงมินตยา พวงทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๐๖
เด็กหญิงโยษิตา ถาวร

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๐๗
เด็กหญิงรตี จีระพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๐๘
เด็กหญิงรวิสรา ขอนทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๐๙
เด็กหญิงรักษิณา รอดกสิกรรม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๑๐
เด็กหญิงรุจิรา ไพโรจน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๑๑

เด็กหญิงวรรณนภา แสงสาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๑๒

เด็กหญิงวรรณภา ผ่านศรีสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๑๓

เด็กหญิงวรรณวนัช สิทธิพร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๑๔

เด็กหญิงวรัญญา ขันธแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๑๕

เด็กหญิงวราภรณ์ เนือไม้

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๑๖

เด็กหญิงวลัยรัตน์ ถมทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๑๗
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ถมทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๑๘

เด็กหญิงวารุณี มากกุญชร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๑๙

เด็กหญิงวาสนา อนุสนธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๒๐
เด็กหญิงวิลาลัณย์ บัวบาน

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๒๑

เด็กหญิงวิลาวัญย์ เข็มคง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๒๒

เด็กหญิงศรสวรรค์ เดชะผล
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๒๓

เด็กหญิงศลิษา ใจยา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๒๔

เด็กหญิงศศิกาณฑ์ โคตรสีทา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๒๕

เด็กหญิงศศิวรรณ พลพรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๒๖

เด็กหญิงศศิวิมล แสนสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๒๗

เด็กหญิงศศิวิมล อินทพงษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๒๘

เด็กหญิงศิริภัสสร แฝงด่านกลาง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๒๙

เด็กหญิงศิริกัญญา ยิมโรจน์

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๓๐
เด็กหญิงศิริญากร ศรสวรรค์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๓๑

เด็กหญิงศิรินภา เทียนขานุ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๓๒

เด็กหญิงศิรินภา พลอาชา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๓๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภักดิชัยภูมิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๓๔

เด็กหญิงศิริโสภา เกศสกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๕๓๕

เด็กหญิงศุภวรรณ ต่ายมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๓๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ นพดล
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๓๗

เด็กหญิงศุภาวรรณ อินกรัด
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๓๘

เด็กหญิงสงกรานต์ มีสุข
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๓๙

เด็กหญิงสโรชา พรมมี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๔๐
เด็กหญิงสาวิตตรี สงสนัน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๔๑

เด็กหญิงสาวิตรี เกษี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๔๒

เด็กหญิงสาวิตรี หงษ์ร่อน
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๔๓

เด็กหญิงสิริชลลดา มาน้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๔๔

เด็กหญิงสิริญญา หอมเย็น
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา ใจดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๔๖

เด็กหญิงสุกัญญา ไพโรจน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๔๗

เด็กหญิงสุจิตรา มาน้อย
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๔๘

เด็กหญิงสุชาดา ฉายวิโรจน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๔๙

เด็กหญิงสุณัฐชา ไพโรจน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๕๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ มันสกุล

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๕๑

เด็กหญิงสุทธิดา พลากร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๕๒

เด็กหญิงสุนิษา เล็กกลิน

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๕๓

เด็กหญิงสุนิสา กาญจนะชาติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๕๔

เด็กหญิงสุพพัตรา พึงพันธ์

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๕๕
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ เกตุแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๕๖

เด็กหญิงสุพรรษา แววทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๕๗

เด็กหญิงสุพัตรา คุ้มวงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๕๘

เด็กหญิงสุภัสสรา หงษ์ยนต์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๕๙

เด็กหญิงสุวรรณณี ชุ่มบุญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๖๐
เด็กหญิงสุวิชญา กัตติมาส

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๖๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รุ่งเรือง

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๖๒

เด็กหญิงโสภา อุดมสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๖๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จันนาค
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๖๔

เด็กหญิงอทิติยา อนุสิทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๖๕

เด็กหญิงอทิติยา เนือไม้

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๖๖

เด็กหญิงอภิญญา มะลิพรม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๖๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ แมลงภู่
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๖๘
เด็กหญิงอมราลักษณ์ อินเมฆ

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๖๙

เด็กหญิงอรวรา สายเปลียน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๕๗๐
เด็กหญิงอริสา มาน้อย

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๗๑

เด็กหญิงอักษรา มะลิพรม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๗๒

เด็กหญิงอังคณา เมฆี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๗๓

เด็กหญิงอาทิตยา บาบุญ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๗๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชูแผ้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๗๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ แผ่ทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๗๖

เด็กหญิงอินทิรา บัวผัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๗๗

เด็กหญิงอุษา แจ่มจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๗๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ อนุสกรสันต์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๗๙

เด็กชายจาตุรพงศ พะโยม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๘๐
เด็กชายธีรพัฒน์ เกษมี

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๘๑

เด็กชายศรันยู แก่นคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๘๒

เด็กหญิงกฤษฎาภา บัวบาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๘๓

เด็กหญิงชฎาภรณ์ จูศิริ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๘๔

เด็กหญิงณัฐพร โพธ์พระคุณ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๘๕

เด็กหญิงเนติมา สดชืน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๘๖

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เหมือนอินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๘๗

เด็กหญิงหทัยทิพย์ จูศิริ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๘๘

เด็กหญิงอภิชญา บางพาน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๘๙

เด็กชายโชคนที กรัดแพร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๙๐
เด็กชายสมคะเน บดีรัฐ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๙๑

เด็กชายสหทรัพย์ สงฆ์คุ้ม
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๙๒

เด็กชายชิติพัทธ์ พลอาจ
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๙๓

เด็กชายณัฐฐนันท์
ตันตยาพิศาลสุทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๙๔

เด็กหญิงชนัญธิดา กลินจันทร์

่

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กลินจันทร์

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๙๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ พลกล้า
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๙๗

เด็กชายธนพงษ์ อุดธง
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๙๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ชุ่มชุมภู
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๕๙๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีบัวราย
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๐๐
เด็กหญิงพิมพิชชา พุ่มพวง

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๐๑
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

เทียงธรรม

่

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๐๒
เด็กหญิงรวินันท์ เขียมสุวรรณ์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๐๓
เด็กหญิงศรัณยภัทร ราชมี

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๐๔
เด็กหญิงอุษณีย์ ถมทอง

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๖๐๕
เด็กชายจตุรพร แปนเม้า

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๐๖
เด็กชายศุภฤกษ์ เฉยปญญา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๐๗
เด็กหญิงโกมลชนก อินกรัด

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๐๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองพิจิตร

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๐๙
เด็กหญิงธนาภรณ์ ถมทอง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๑๐
เด็กหญิงพรรณพนัช มฤทธิดา

์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฮีนิกาล
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๑๒

เด็กหญิงภัทรวดี คำสวนจิก
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๑๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ไพโรจน์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๑๔

เด็กชายณัฐพล โมกมัน
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๑๕

เด็กชายทัศพล ทองสุข
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๑๖

เด็กชายธีรโชติ อินทพงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๑๗

เด็กชายธีรพงษ์ ฝนเลิด
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๑๘

เด็กหญิงวิมลศิริ พะโยม
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๑๙

เด็กชายทักษ์ดนัย เปก้า
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๒๐
เด็กหญิงนิรมล ธรรมสรางกูร

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๒๑

เด็กหญิงนภัส พูลผล
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๒๒

เด็กหญิงสุทธิดา มุกดา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๒๓

เด็กชายพงศกร อินพหล
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๒๔

เด็กชายวรวุฒิ อินทะเสน
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๒๕

เด็กชายกฤตภัค ปอมแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๒๖

เด็กชายธนกร ฆะสันต์
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๒๗

เด็กชายนพฤทธิ

์

จีนเพชร
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๒๘

เด็กหญิงชืนกมล

่

คุ้มเณร
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๒๙

เด็กหญิงพิชญาพร ทองธรรมชาติ
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๓๐
เด็กหญิงภัทรธิดา ศรัทธานนท์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๓๑

เด็กหญิงสุมิษา บัวเผียน
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๓๒

เด็กหญิงกรกมล อุดมสุข
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๓๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร ขอนทอง
๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๓๔

เด็กชายธีรเดช ม่วงเพ็ชร
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๓๕

เด็กหญิงพัณณิตา พลอาชา
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๓๖

เด็กหญิงรติยาพร เสือสุวรรณ
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๓๗

เด็กชายปยวัฒน์ มาตรออ
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๓๘

เด็กหญิงขวัญจิรา ปนเพชร
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา มอญอภัย
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๖๔๐
เด็กชายธนทัต ทิมสี

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๔๑

เด็กชายเอืออังกูร

้

ขอนทอง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๔๒

เด็กชายศรัณยพงศ์ จับคล้าย
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๔๓

เด็กหญิงกันติชา ยิมทรัพย์

้

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๔๔

เด็กหญิงสุธารัตน์ นาคพรม
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๔๕

เด็กชายพิเชษฐ์ มะยมหิน
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ ฆะสันต์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ มณีนก
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๔๘

เด็กหญิงมารีย์ ด้วงฟู
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๔๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ บุตรสีทา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๕๐
เด็กหญิงปยะภัทร เกษร

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๕๑

เด็กชายธรรมรัตน์ มันเขตกิจ

่

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๕๒

เด็กชายธีรเดช จีนภู่
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๕๓

เด็กหญิงธัญชนก สุพรรณ
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๕๔

เด็กชายกมลชนก ศรีพิเศษ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๕๕

เด็กชายสุธีรภัชน์ เขือนคำ

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๕๖

เด็กชายอมรชัย เสาวนิจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๕๗

เด็กหญิงรัตนาวลี ไกรยงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๕๘

เด็กหญิงนุจรีย์ มิดชิด

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๕๙

เด็กชายรณชัย บุญเสริม
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กหญิงภัทรธิดา แสนมาตย์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๖๑

เด็กชายรณพัฒน์ พรมถา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๖๒

เด็กชายพิทักษ์ไชย อ่อนผิว
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๖๓

เด็กหญิงณัฐมน แตกฉาน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๖๔
เด็กชายโชติพัฒพัฒน์ คงคาวารี

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๖๕

เด็กชายฐานันดร บดีรัฐ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๖๖

เด็กชายพงศกร ขัดสุข
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๖๗

เด็กชายกฤษฎา โพธิบัลลังค์

์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๖๘

เด็กชายศราวุฒิ คำมา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๖๙

เด็กหญิงสุพัฒฑา กันเจิม
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๗๐
เด็กหญิงแพรวา สืบสุนทร

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๗๑

เด็กหญิงมนรดา พลาพล
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๗๒

เด็กชายอมรเทพ เมฆแจ้ง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๗๓

เด็กหญิงอุษามณี สโมสร
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๗๔

เด็กชายฤทธิพร เกียวฟน

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๑ / ๒๓๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๖๗๕

เด็กหญิงสุธนี เงินทอง
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๗๖

เด็กหญิงลภัสรดา วงษ์แก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๗๗

เด็กชายดารา ทา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๗๘

เด็กชายธีรภัทร น้อยนาจารย์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๗๙

เด็กชายนิติภูมิ ลาหล้าเลิศ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กหญิงจอมขวัญ รอดกสิกรรม

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๘๑

เด็กชายเปรมอนันต์ หอมเนียม
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๘๒

เด็กชายอนุชิต โพธิบัลลังก์
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๘๓

เด็กหญิงขวัญตา หงษ์ทอง
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๘๔

เด็กหญิงจิดาภา ขันทะเสน
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๘๕

เด็กหญิงธัญจิรา สุวรรณโอสถ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๘๖

เด็กหญิงนรากร นุ่มเกลียง

้

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๘๗

เด็กชายสิวารักษ์ มธุรส
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๘๘

เด็กหญิงวิธิดา ดุลย์มา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๘๙

เด็กชายพิชิตชัย เนตรกุญชร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๙๐
เด็กชายวรรักษ์ เกียวฟน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๙๑

เด็กชายอัศม์เดช แสงอรุณ ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๙๒

เด็กชายเอกลักษณ์ งามสม ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๙๓

เด็กหญิงกีรติ บุญประกอบ ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๙๔

เด็กหญิงกำไร ตังมัน

้ ่

๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๙๕

เด็กหญิงพัณณิตา ไพโรจน์ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๙๖

เด็กชายธาราเทพ โตศาสตร์ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๙๗

เด็กชายณทชัย สังข์อยู่ ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๙๘

เด็กหญิงมลธิรา หอมหวล
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๖๙๙

เด็กหญิงแพรวา ถาวร
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๐๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ ทับคำ ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๐๑
เด็กชายสิทธิโชค ธัญญเจริญ

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๐๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ อินทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๐๓
นางสาวกนกวรรณ พิชัย

๐๗/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๐๔
นายวัชรพล กังวาล

๒๗/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๐๕
นางสาววิพรรษา ชัยพร

๑๕/๗/๒๕๓๕
โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๐๖
นางสาวสมฤดี เกตุแก้ว

๑๕/๗/๒๕๓๕
โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๐๗
เด็กชายวรโชติ ทองกัน

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๐๘
เด็กชายสัญชัย สระทองแหยม

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๐๙
เด็กชายจักรดุลย์ สุกรอด

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๗๑๐
เด็กชายธีรภัทร หาญอยู่

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๑๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วิชาลัย
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๑๒

เด็กชายนภัทร ตู้ทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๑๓

เด็กชายพิชชากร ชูศิลป
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๑๔

เด็กชายภานุวัฒน์ เทียงดี

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๑๕

เด็กชายวโรดม แสงสว่าง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๑๖

เด็กหญิงกัญญาภัค คตโตนด
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๑๗

เด็กหญิงขวัญหทัย แสนณรงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๑๘

เด็กหญิงลูกนำ รอดเทียง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๑๙

เด็กหญิงวาสนา กฤษณะบรรจง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๒๐
เด็กหญิงวรพรรณ สิวไธสง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๒๑

เด็กหญิงสุมินตรา ถมทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๒๒

เด็กชายชัยณรงค์ วิหกรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๒๓

เด็กชายชาญชัย วิหกรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๒๔

เด็กหญิงสุวรรณา พุกปาน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๒๕

เด็กชายกิตติธัช จิตวิชา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๒๖

เด็กชายอภิวิชญ์ จงจำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๒๗

เด็กหญิงนงลักษณ์ สุขกร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๒๘

เด็กหญิงยอดขวัญ อาจทะนงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๒๙

เด็กหญิงอังกินันท์ ประจงจีบ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กชายชโยดม คำเผือก

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๓๑

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เคียงข้าง
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๓๒

เด็กหญิงสุพัตรา คานงาม
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๓๓

เด็กชายปรีชา กาดยัง
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๓๔

เด็กหญิงศิรารัตน์ สงสนัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๓๕

เด็กหญิงวิชญาพร บัวสิน
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๓๖

เด็กชายพัชรพล ยอดแย้ม
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๓๗

เด็กหญิงอภิสรา อินเลียง

้

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๓๘

เด็กหญิงนภกมล อยู่กรัด
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๓๙

เด็กหญิงุบุญญาภา รอดกสิกรรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กชายชัชวาล พลคุด

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๔๑

เด็กชายนภดล พินารอด
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๔๒

เด็กชายปยพัทธ์ ชุ่มเย็น
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๔๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีสุข
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๔๔

เด็กชายพงศกร เอียมสนิท

่

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๗๔๕

เด็กชายศักดินันท์ สีหะกุลัง
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๔๖

เด็กชายพงศกร เนืองแก้ว

่

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๔๗

เด็กชายพงศ์ศิริ ถมทอง
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๔๘

เด็กชายธีรพงษ์ ยวงหิรัญ
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๔๙

เด็กหญิงกฤติมา สุธาพจน์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๕๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ คุ้มวงค์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๕๑

เด็กชายนราธร มันคำ

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๕๒

เด็กชายจิรายุ โคปาลสูตร
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๕๓
เด็กชายประวัณวิทย์ สระทองเนียม

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๕๔

เด็กชายโจ พม่า
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๕๕

เด็กชายนนทกร ดวงไสย
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๕๖

เด็กชายสุนทร ทรัพย์เมือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๕๗
เด็กหญิงพักตรศนันต์ จันทะจร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๕๘

เด็กหญิงอนัญญา พันอยู่
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๕๙

เด็กหญิงอารียา วันทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๖๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ ธรรมสนอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๖๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ประสานมาตร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๖๒

เด็กชายชาคริต ทองยิม

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๖๓

เด็กชายธนกร นุ่มเกลียง

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๖๔

เด็กชายธนพนธ์ ไกรพรม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๖๕

เด็กชายธรรมรัตน์ แสงสังข์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๖๖

เด็กชายเสกศักดิ

์

อินเลียง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๖๗

เด็กหญิงกัญญวรา อิมหมี

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๖๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีสอน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๖๙

เด็กชายกิตติภพ เสาพึงดี

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๗๐
เด็กชายชานนท์ ทองบุญรอด

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๗๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ศรีสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๗๒

เด็กชายอิทธิกร ดอนไพรปาน
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๗๓

เด็กชายกิตติธัช แสนพรมมา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๗๔

เด็กหญิงชลธิชา มีเหลือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๗๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

บุญส่ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๗๖

เด็กหญิงจิราวดี โตบึงกอก
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๗๗

เด็กหญิงนฤมล บดีรัฐ
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๗๘

เด็กหญิงอนันทิพย์ ปานกลีบ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๗๙

เด็กหญิงอรปรียา หงษ์ร่อน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๗๘๐
เด็กชายศิรวิชญ์ ไพโรจน์

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๘๑

เด็กชายธนากร ไพโรจน์
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๘๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ศิริวาลย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๘๓

เด็กชายฉัตรชัย อินทพงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๘๔

เด็กชายนันทชัย สินดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๘๕

เด็กชายพันธวัช อินศิริ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๘๖

เด็กชายวรโชติ บดีรัฐ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๘๗

เด็กชายศักดิชัย

์

ดำทรัพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๘๘

เด็กชายอนุกูล ไม้แดง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๘๙
เด็กหญิงจันทราทิพย์ เผ่าเพ็ง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๙๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ถาวร

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ นาคประเสริฐ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๙๒

เด็กชายยงเกียรติ เดชะผล
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยแขวน วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๙๓

เด็กชายปฏิภาณ มาน้อย
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๙๔

เด็กหญิงขนิษฐา บัวเผียน
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๙๕

เด็กหญิงภรพิมล เหมม่วง
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๙๖

เด็กหญิงวรรธนา บัวเผียน
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๙๗

เด็กหญิงอรวรรณ หวังเรียบกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๙๘

เด็กชายปรัชญา เรืองทอง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๗๙๙

เด็กชายวีระภาพ ไพโรจน์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๐๐
เด็กชายอัศนี แผ่ทอง

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๐๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ นุ่มเกลียง

้

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กหญิงปาริชาติ แผ่ทอง

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๐๓
เด็กชายธนะโชติ บดีรัฐ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กชายธาวิน ศิริพรม

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กหญิงนิชา คมขำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ชูชืน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๐๗
เด็กหญิงสุวนันท์ พูนผล

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กหญิงยศวิมล อินทะเสน

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๐๙
เด็กหญิงยิหวา อินทะเสน

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๑๐
เด็กหญิงเจนสุดา เย้ยรัมย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๑๑

เด็กหญิงดวงฤดี เดชะผล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๑๒

เด็กชายภัทรดนัย ขัดแปน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๑๓

เด็กชายเตโชชัย สุริยะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๑๔

เด็กชายเตชาพล สุริยะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๘๑๕

เด็กชายนัทธพงศ์ คงอยู่เย็น

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๑๖

เด็กหญิงนภาพร อุดมสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๑๗

เด็กชายรจกร ปนอิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ดง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๑๘

เด็กชายจิรายุทธ ไพโรจน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ดง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๑๙

เด็กหญิงธนัชชา อินต๊ะณี
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ดง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กหญิงเนาวรัตน์ ขอนทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ดง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๒๑

เด็กชายธันวารัตน์ พรมเบิด

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ดง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๒๒

เด็กชายสราวุธ บดีรัฐ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ดง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๒๓

เด็กชายเบญจพล สุกดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ดง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๒๔

เด็กหญิงพิมพา ปะลาชาสุ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ดง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๒๕

เด็กชายจตุพงษ์ อุดมสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ดง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๒๖

เด็กชายธนกร เกิดช้าง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ดง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๒๗

เด็กหญิงชลธิชา ภู่จีน
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๒๘

เด็กหญิงณฐพร อ่อนปาน
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๒๙

เด็กหญิงเนตรนภา คุ้มวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๓๐
เด็กหญิงสุรีมาศ สิงโตแดง

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๓๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขอนทอง
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๓๒

เด็กชายสันติ นุ่มเกลียง

้

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๓๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ ขอนทอง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๓๔

เด็กหญิงชนิกา ยอดคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๓๕

เด็กชายนนทวัฒน์ นุ่มเกลียง

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๓๖

เด็กชายธีระพัฒน์ ปานโต
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๓๗

เด็กชายพิพัฒน์ พาอุ่นใจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๓๘

เด็กหญิงศศิธร อินทพงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๓๙

เด็กชายสุรเดช มาน้อย
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๔๐
เด็กหญิงบุญญรัตน์ พุทธรักษา

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๔๑

เด็กชายพงศกร ศิริพรม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๔๒

เด็กหญิงศรันย์พร อาจนุช
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๔๓

เด็กหญิงวัฒสิกาญ ประสงค์เงิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๔๔

เด็กชายจักรณรงค์ ไพโรจน์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๔๕

เด็กหญิงเบญจมาศ มาน้อย
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๔๖

เด็กหญิงจีรนันท์ บดีรัฐ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๔๗

เด็กชายกวีวัฒน์ สมประสงค์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๔๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ มาน้อย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๔๙
เด็กหญิงพิมพกานณ์ เดชะผล

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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กพ ๓๔๖๐/๖๘๕๐
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ศรีคะเรศ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๕๑

เด็กชายรัฐภูมิ มาน้อย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๕๒

เด็กชายธนากรณ์ เดชะผล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๕๓

เด็กชายจิรวัฒน์ สังคง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๕๔

เด็กชายศราวุฒิ มะลิพรม
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๕๕

เด็กหญิงสิริมิตร จันทรศร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปาแดง วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๕๖

เด็กชายศรัญยู บดีรัฐ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๕๗

เด็กชายกิตติพงษ์ เวียงคำ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๕๘

เด็กชายวรโชติ นุ่มเกลียง

้

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๕๙

เด็กชายสุทธิไกร พลึก
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๖๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

แปนจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๖๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อาชาพล
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๖๒

เด็กหญิงธัญชนก บุญคง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๖๓

เด็กหญิงเจนนี

่

จันทร์แดง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๖๔

เด็กชายเอกรัตน์ วิจิตรศักดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๖๕

เด็กชายธนพล จันเรือง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๖๖

เด็กชายภาณุพงศ์ อุดมสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๖๗

เด็กหญิงภาคินี พลแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๖๘

เด็กหญิงพรทิพา มาน้อย
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๖๙

เด็กหญิงธนัญญา สรฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๗๐
เด็กชายมงคล เรืองวงค์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๗๑

เด็กชายสรศักดิ

์

แปนจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๗๒

เด็กชายวิศรุต นุ่มเกลียง

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๗๓

เด็กหญิงพรสุดา บริสุทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๗๔

เด็กหญิงสุภาวดี ราชทรัพย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๗๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ขอนทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๗๖

เด็กชายพิเชษฐ์ สมสี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๗๗

เด็กชายอมรเทพ ภู่จีน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๗๘

เด็กหญิงสุปราณี ไพโรจน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๗๙

เด็กชายภาณุพงศ์ อุดมสุข
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมะค่า วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๘๐
เด็กชายธีรภัทร อินเลิศ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมะค่า วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๘๑

เด็กชายปรารเมศ เมฆี
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๘๒

เด็กชายศรายุทธ ขอนทอง
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๘๓

เด็กหญิงสุธาสินี เกษมี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๘๔

เด็กหญิงกนิษฐนาฎ มุกดา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๗ / ๒๓๖

้
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กพ ๓๔๖๐/๖๘๘๕

เด็กชายจักริน สีลม
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๘๖

เด็กชายกล้าณรงค์ สิงห์ลอ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๘๗

เด็กชายภัทรภูมิ เกิดพงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๘๘

เด็กชายเตชพัฒน์ ศรีไว
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๘๙

เด็กหญิงอภิชญา ดิษสวน
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๙๐
เด็กหญิงกวินธิดา มาเกิด

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๙๑

เด็กชายพัชรพล วงษ์เขียด
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๙๒

เด็กชายธีระเดช เอียมพงษ์

่

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๙๓

เด็กชายวชิรวิทย์ หนองหลวง
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๙๔

เด็กชายวรกิตติ

์

รักพ่วง
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๙๕

เด็กหญิงปณิดา จันทร์กระจ่าง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๙๖

เด็กหญิงนำฝน เสือด้วง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๙๗

เด็กหญิงชมาภรณ์ ลักษณะ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๙๘

เด็กหญิงจีราภรณ์ บุญแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๘๙๙

เด็กหญิงพลอยชมพู เกิดพงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๐๐
เด็กหญิงจันทกานต์ ถมทอง

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๐๑
เด็กหญิงนภารัตน์ จันทร์แดง

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๐๒
เด็กหญิงทิพวรรณ โคตสุวรรณ์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๐๓
เด็กหญิงนิลาวัลย์ โท้ณพราหม

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๐๔
เด็กหญิงณัฐพร เสนีพล

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๐๕
เด็กหญิงสุภาพร จีนหลี

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๐๖
เด็กชายณฐพรต คำธาตุ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๐๗
เด็กชายวงศธร ระถาพล

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๐๘
เด็กชายวรากร ทะยารัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๐๙
เด็กชายชุมพล รัตนทิพย์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๑๐
เด็กชายนรินธร บุญเกิด

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๑๑

เด็กชายปภาวิน จันทร์เปรม
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๑๒

เด็กชายสมพร นามผาน
๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๑๓

เด็กชายพงษกฤต ทับทิม
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๑๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ นารอด
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๑๕

เด็กหญิงธัญพิชชา อินทร์สุข
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๑๖

เด็กหญิงกัลยา มะณีเขียว
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๑๗

เด็กหญิงอารยา จีนเพชร
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๑๘

เด็กหญิงมีนา เมืองของ
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เดือนเพ็ญ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๙๒๐
เด็กชายชินภัทร จีนเพชร

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๒๑

เด็กชายจิระศักดิ

์

จูมาศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๒๒

เด็กชายพชร เพชรวงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๒๓

เด็กชายวัฒนพร ปนมณี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๒๔

เด็กชายจิรวัฒน์ กาญจนคงคา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๒๕

เด็กชายพีรภัทร น้อยสุภาพ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๒๖

เด็กชายชนะพล มาลี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๒๗

เด็กหญิงสิราวรรณ เกิดพงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๒๘

เด็กหญิงสุวิภา สังข์กลิน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๒๙

เด็กชายอนันดา ศรีสำโรง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๓๐
เด็กหญิงอิษฎาอร เดชะผล

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๓๑

เด็กหญิงสิรินดา ไม้เกตุ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๓๒

เด็กหญิงพัชราภา ไชยภารา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๓๓

เด็กหญิงวิยะดา อิมวงษ์

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๓๔

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

นารอด
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๓๕

เด็กชายพีรัชชัย บัวเผียน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๓๖

เด็กชายอายุวัฒน์ ศิรินาค
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๓๗

เด็กชายเอนกพงศ์ สมอนาค

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๓๘

เด็กหญิงเดือนนภา นารอด
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๓๙

เด็กหญิงรัมภาวดี วงษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๔๐
เด็กหญิงวรรณภรณ์ เกิดเผือก

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๔๑

เด็กหญิงสุณิสา ชลยาศิริกรกุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๔๒

เด็กหญิงพินธ์สุดา บุญเกิด
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๔๓

เด็กหญิงธนภรณ์ ชาญกสิกร
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๔๔

เด็กหญิงอาทิตยา แร่เพชร
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๔๕

เด็กชายจิรายุทธ เรียงรวม
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๔๖

เด็กชายณัฐพงษ์ จีนเพชร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนเลิศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๔๘

เด็กชายนนทกานต์ สอนเลิศ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๔๙

เด็กชายปฏิพล หลับภา
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๕๐
เด็กชายสิทธิพร หมอนคุด

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๕๑

เด็กชายเจตดิลก ชุ่มเย็น
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๕๒

เด็กชายชินวัตร มาน้อย
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์
ประทีป ณ ถลาง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๕๔

เด็กชายณัฐพล บัวหอม
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙๙ / ๒๓๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๙๕๕

เด็กหญิงดวงฤดี สวัสดิศรี

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๕๖

เด็กชายศิริโชติ ยอดเยียม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๕๗

นางสาวศิรินภา เทพวงษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๕๘

เด็กหญิงทิพย์วรรณ มณีเขียว
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๕๙

นางสาวอาริสา ศรีตาระเกด
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๖๐
นางสาวอริสรา บุญมาก

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๖๑

นางสาวนพวรรณ เกียวฟน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๖๒

นายคมวิทย์ มณีนก
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๖๓

นายวรรณชาติ
ลิขิตปญญาราษฎร์ ๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๖๔

เด็กชายจิรภัทร โยชนะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๖๕

เด็กชายจิรวัตร โยชนะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๖๖

เด็กชายธาวิน สังข์ขาว
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๖๗

เด็กชายธนาวิชญ์ สังกลิน

่ ่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๖๘

เด็กชายนุกูล สมอนาค
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๖๙

เด็กชายเกียรติกุล อินมัน
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๗๐
เด็กชายนันทนากร ร้อยตรอง

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๗๑

เด็กชายธนกร เสาวนิจ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๗๒

เด็กชายกฤติกร แจ่มหม้อ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๗๓

เด็กชายศุภกร จูมาศ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๗๔

เด็กหญิงกุลธิชา เลขจิตร
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๗๕

เด็กหญิงจิราพร ชาญสูงเนิน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๗๖

เด็กหญิงวรัญญา แซ่เจีย

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๗๗

เด็กหญิงนันธิชา คุ้มเณร
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๗๘

เด็กหญิงบัณฑิตา เสือนิน

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๗๙
เด็กหญิงเจติยาภรณ์ ยอดเยียม

่

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๘๐
เด็กหญิงกรนัณท์ ปนมณี

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๘๑

เด็กหญิงสุพรรษา ทหารเสือ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๘๒

เด็กหญิงอภิญญา จันทรืโสภา
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๘๓

เด็กหญิงณัทชา อินทร์สิงห์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๘๔

เด็กหญิงนริศรา สุขจิตร
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๘๕

เด็กชายสมศักดิ

์

ระถาพล
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๘๖

เด็กชายธนวัต ประเสริฐรอด
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๘๗

เด็กหญิงรินลดา คำประพันธ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๘๘

เด็กหญิงสิริวิมล ถมยา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๘๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีสุข
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๖๙๙๐
เด็กชายวีรภัทร แซ่ห่าน

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๙๑

เด็กหญิงภัทรวดี ถมยา
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๙๒

เด็กหญิงวิภาวัล แตงไทย
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกิดพงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๙๔

เด็กหญิงพรกนก ดีมาก
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๙๕

เด็กหญิงวราภรณ์ โมมีเพชร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๙๖

เด็กหญิงจีรวรรณ บดีรัฐ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๙๗

เด็กหญิงฐิติกานต์ เกิดพงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๙๘

เด็กชายธนัท จำพรต
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๔๖๐/๖๙๙๙

เด็กชายยุทธนา คุ้มเณร
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๐๐
เด็กชายสุริยัน ส่องแสง

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๐๑
เด็กชายอนุชิต สงเชือ

้

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๐๒
เด็กชายธวัชชัย ดีมาก

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๐๓
เด็กหญิงกาญจนา อ่องเลือม

่

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๐๔
เด็กชายนฤเบศร์ ทองเทพ

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๐๕
เด็กชายพงษ์พิชิต บุญแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๐๖
เด็กชายสรศักดิ

์

สมอนาค
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๐๗
เด็กชายสรัล มณีเขียว

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๐๘
เด็กหญิงจิราวรรณ เอมศิริ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๐๙
เด็กหญิงดุษฎี ใจประสิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๑๐
เด็กหญิงนิภาพร บุญแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๑๑
เด็กหญิงรัฐรวดี เตือนใจ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๑๒
เด็กหญิงวิจิตรา เกตุมี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๑๓
เด็กหญิงวิมลศิริ แอยอด

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๑๔
เด็กหญิงอารียา ไม้ทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๑๕
เด็กชายชาญณรงค์ บุญแจ้ง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๑๖
เด็กชายธวัชชัย ยอดเยียม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๑๗
เด็กชายภูตะวัน บัวสำลี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๑๘
เด็กชายวุฒิชัย สุกเปล่ง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๑๙
เด็กชายอภิรักษ์ คุ้มเณร

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๒๐
เด็กหญิงจารุวรรณ ระถาพล

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๒๑
เด็กหญิงจิรารัตน์ ส้มแหงม

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๒๒
เด็กหญิงวรรณพร ปนมณี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๒๓
เด็กชายนครินทร์ กองแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๒๔
เด็กชายวีระศักดิ

์

สุขอ่วม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๐๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ นุ่มเกลียง

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๒๖
เด็กชายวิรัตน์ วัดภู่

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๒๗
เด็กหญิงดอกรัก อินถึก

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๒๘
เด็กชายพีรวิชญ์ เกิดพงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๒๙
เด็กชายสุรชัย นารอด

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๓๐
เด็กชายวุฒิภัทร เขียวแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๓๑
เด็กชายพีรเดช เมฆี

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๓๒
เด็กชายธินวัตร สุธรรมวิจิตร

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๓๓
เด็กชายณทวุฒิ มณีเขียว

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๓๔
เด็กชายต้นตระการ เอียมสำอางค์

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๓๕
เด็กชายณัฐพล ชุ่มเย็น

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๓๖
เด็กชายสมศักดิ

์

แจ่มหม้อ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๓๗
เด็กหญิงศิริวรรณ แสนเสนาะ

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๓๘
เด็กหญิงวิพาพร แสงทองจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๓๙
เด็กหญิงศรัญญา ขอนทอง

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๔๐
เด็กหญิงกรรณิกา คะระออม

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๔๑
เด็กชายฉัตรมงคล น้อยมี

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๔๒
เด็กหญิงสุรัสวดี จันพุฒ

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๔๓
เด็กหญิงเจนจิราพร ชุ่มเย็น

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๔๔
เด็กหญิงทยุดา แจ่มหม้อ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๔๕
เด็กชายศราวุธ สิมาขันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๔๖
เด็กหญิงจันทนา พลอาจ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๔๗
เด็กหญิงณัฏฐิดา จันพุฒ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๔๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ส่องแสง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๔๙
เด็กหญิงสิรินทรา มะยมหิน

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๕๐
เด็กชายจีรภัทร หมอนคุด

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๕๑
เด็กหญิงเกษมณี ชุ่มเย็น

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๕๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โฮธิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๕๓
เด็กหญิงกิงดาว

่

บุตรสำราญ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๕๔
เด็กชายณัฐนันท์ ระถาพล

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๕๕
เด็กชายนครินทร์ อยู่เลิศลบ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๕๖ เด็กชายบุญญานุวัฒน์
สุรเดช

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๕๗
เด็กชายปณณวุฒิ มาชู

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๕๘
เด็กชายพีรวัส มาน้อย

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๕๙
เด็กชายศรายุทธ พลาพล

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๐๖๐
เด็กชายสมหมาย แตงต้นเถา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๖๑
เด็กชายอภิลักษณ์ บุญคลำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๖๒
เด็กหญิงณิราวรรณ วงษ์สวรรค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๖๓
เด็กหญิงวิจิ ตรา มากกุญชร

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๖๔
เด็กหญิงอาภิญญา รอดปฐม

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๖๕
เด็กหญิงธาดารัตน์ ราชทรัพย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๖๖
เด็กชายณัฐภูมิ หงษ์ทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๖๗
เด็กชายพงศกร นุ่มนวล

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๖๘
เด็กชายวัลลภ สิงห์โครต

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๖๙
เด็กหญิงอรัญญา อำภาพัน

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๗๐
เด็กชายวุฒิชัย ชูทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๗๑
เด็กชายเอ็มมาริน น้อยจัน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๗๒
เด็กหญิงรุ่งประภา ทิมศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๗๓
เด็กชายพงศักดิ

์

เสนีพล
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๗๔
เด็กชายนพดล ตุ้ยนันต๊ะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๗๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กุลมิง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๗๖
เด็กชายชยพล โมรานอก

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๗๗
เด็กชายรัชชานนท์ จูด้วง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๗๘
เด็กชายพีรพัฒน์ เกษแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๗๙
เด็กหญิงสายธาร อุ่นเมือง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๘๐
เด็กชายอริยะ เรียนหมี

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๘๑
เด็กหญิงวาสิณี เรืองอ่อง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๘๒
เด็กหญิงแพรวา เนือไม้

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๘๓
เด็กชายชินภัทร ภูมิอินทร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๘๔
เด็กหญิงวินิตา โมกมัน

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๘๕
เด็กหญิงขวัญณภัทร ขันเกตุวิทย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๘๖
เด็กชายพีระวิทย์ ครุฑเครือ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๘๗
เด็กหญิงฐิติกานต์ แววคล้ายหงษ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๘๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ต่ายคง

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๘๙
เด็กชายเฉลิมราช พุฒทองคำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๙๐
เด็กหญิงณัฐธิดา หัสคุณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๙๑
เด็กชายวิฑูร แก้วจีน

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๙๒
เด็กชายภูวดล เล็กทุ่ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๙๓
เด็กชายสัมพันธ์ โลมาแจ่ม

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๙๔
เด็กหญิงเมธาวี อำพัน

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๐๙๕
เด็กหญิงพรกมล สิงห์ลอ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๙๖
เด็กหญิงขวัญจิรา อินทะเสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๙๗
เด็กหญิงสมสุดาพร อินเลียง

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๙๘
เด็กหญิงสุธสินี แสงคำ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๐๙๙
เด็กหญิงอิษริยาภรณ์ พิมพ์สวัสดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๐๐
เด็กชายพีรพัฒน์ อินทร์แก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๐๑
เด็กชายเจตดิลก อินเมฆ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๐๒
เด็กชายชัยสิทธิศิลป

์

กองมงคล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๐๓
เด็กหญิงจันทมณี เจนจบ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๐๔
เด็กหญิงชนกานต์ เรืองวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๐๕
เด็กหญิงอภิสุตา คุ้มผ่อง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๐๖
เด็กหญิงสุภัสสร มณีขัตย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๐๗
เด็กชายธนา อำเกตุ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๐๘
เด็กหญิงญาณี ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๐๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จูด้วง

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๑๐
เด็กชายภานุกร มีแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๑๑

เด็กชายธีรภัทร อ่อนขจร
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๑๒

เด็กชายบัณฑิต บุญประดับ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๑๓

เด็กหญิงบุญสิตา กัลปพฤกษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๑๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สนเจียม

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๑๕
เด็กหญิงปทมาภรณ์ เลิศจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๑๖

เด็กชายอดิศร ทองทา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๑๗

เด็กหญิงสุชญา ศรีเทพ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๑๘

เด็กชายฐปนนท์ เรืองวงษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๑๙

เด็กชายธนะพล น้อยพงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๒๐
เด็กชายวรกิจ รัตนอัครแสง

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๒๑

เด็กชายจิรพงค์ ศิริปโชติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๒๒

เด็กหญิงศรัณย์พร ไทยตรง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๒๓

เด็กชายธนาคิม เสียมศักดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๒๔

เด็กหญิงณันฐิตา แย้มกลัด
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๒๕

เด็กชายศุภวิษณ์ ชาระวะ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๒๖

เด็กชายวัชรากร งามสันเทียะ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

เทวาพิทักษ์  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๒๗

เด็กชายนภดล สอนใจดี
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

เทวาพิทักษ์  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๒๘

เด็กชายพิพัฒน์ ใจกล้า
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

เทวาพิทักษ์  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๒๙

เด็กชายศิรสิทธิ

์

สิริศตพร
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

เทวาพิทักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๑๓๐
เด็กชายปรวัฒน์ สุขคำพา

๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

เทวาพิทักษ์  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๓๑

เด็กชายรัฐภูมิ ประสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

เทวาพิทักษ์  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๓๒

เด็กชายพีรพล จันคง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

เทวาพิทักษ์  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๓๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ อำพัน
๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

เทวาพิทักษ์  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๓๔

เด็กหญิงสุวรรณา ครุธแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

เทวาพิทักษ์  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๓๕

เด็กหญิงศศิประภา บุญสังข์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

เทวาพิทักษ์  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๓๖

เด็กหญิงรัตมณี ยิมโรจน์

้

๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

เทวาพิทักษ์  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๓๗

เด็กหญิงจรรยาพร ลำดวน
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

เทวาพิทักษ์  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๓๘

เด็กหญิงเบญญาภา จันคง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

เทวาพิทักษ์  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๓๙

เด็กชายธนากร อิเลิศ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๔๐
เด็กชายวีรชัย มากกลำ

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๔๑

เด็กชายอาทิตย์ กสินัง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๔๒

เด็กชายกิตติพงศ์ อยู่พ่วง
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๔๓

เด็กหญิงมินตรา มัทรา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๔๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองทา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๔๕

เด็กหญิงรัสวดี เกษมูล
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๔๖

เด็กหญิงชัยรัมภา สารเวช
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๔๗

เด็กหญิงกัณปณิตา สุราลัย
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๔๘

เด็กหญิงดารณี ชัยชนะ
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๔๙

เด็กหญิงพรปวีณ์ อำวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๕๐
เด็กหญิงปาจรีย์ นวลทิม

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๕๑

เด็กหญิงปทมพร บุญลำ
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๕๒

เด็กหญิงศิรินทิพย์ อินเลียง

้

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๕๓

เด็กหญิงร่มเกล้า จูด้วง
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๕๔

เด็กหญิงกุลธิดา แสนติยศ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ อัมพวัน
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๕๖

เด็กหญิงพรณิภา สีลาทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๕๗

เด็กหญิงกรรณิกา เพิมคำ

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๕๘

นางสาวปานหทัย ศรีเกษม
๐๙/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๕๙

นางอังคณา อ้นเกษ
๒๐/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๖๐
นางนวภัสร์ ดานุ่ม

๐๕/๐๖/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๔๖๐/๗๑๖๑

เด็กชายณัฐภัทร สุขมี
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๖๒

เด็กชายสล้าง สังเทียง

่

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๖๓

เด็กชายพลกฤต จันทร์สายทอง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๖๔

เด็กชายอภิบูลย์ แก้วรส
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๑๖๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เกตุศีระ ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๖๖

เด็กชายอชิรา ยอดเจริญ ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๖๗

เด็กชายพัชรพล รอดกสิกรรม
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๖๘
เด็กชายพรหมพิริยะ กลินจันทร์

่

๑๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๖๙

เด็กหญิงชญานิษฐ์ แสงห้าว ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๗๐
เด็กหญิงปาริยาพร นิลสนธิ

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๗๑
เด็กหญิงเกสราภรณ์ นาคชืน

่

๖/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๗๒

เด็กหญิงกันยาพร เผือกวงษ์
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๗๓

เด็กหญิงกนิษฐา บุญช่วย ๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๗๔

เด็กหญิงณัฐชา สุขแสงเดือน
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๗๕

เด็กชายธนพัฒน์ เซ็กศูนย์ ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๗๖

เด็กชายพิภัทร ตังศรีวงศ์

้

๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๗๗

เด็กชายพัฒน์ฐพงศ์ วรรณพัฒน์ ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๗๘

เด็กชายธันวา เพ็ญจันทร์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๗๙

เด็กชายณัฐพล ชำลิกันฉัย ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๘๐
เด็กชายชัยณรงค์ หมวกแก้ว ๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๘๑

เด็กชายสิทธินนท์ ศักดินิติจารุชัย

์

๑๔/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๘๒

เด็กชายจิรพัฒน์ เกตุเหล็ก
๒๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๘๓

เด็กชายถิรวุฒิ ใจดี
๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๘๔

เด็กชายณัฏฐศรัณย์ เทพบุรี
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๘๕

เด็กหญิงอาลิตา ทองเงิน
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๘๖

เด็กหญิงรวิสรา พิศอ่อน
๒๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๘๗
เด็กหญิงอเร็คเซนดา สีพ่วง

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๘๘

เด็กหญิงนิชานาฎ ขุนสุริยะ
๒๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๘๙

เด็กหญิงพัณณิตา อินเลียง

้

๑๓/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๙๐
เด็กหญิงมลทรารัตน์ บุญส่ง

๒๙/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๙๑

เด็กหญิงวาสนา ห้วยไพจิต
๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๙๒

เด็กชายเขมวัฒน์ เกิดเชือ

้

๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๙๓

เด็กชายธนัช บัวบุญ
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๙๔

เด็กชายนเรศ สิงคารวงศ์
๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๙๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ หอมขำ ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๙๖

เด็กชายพงศกร นาคชืน

่

๑๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๙๗

เด็กชายวศิน แสงน้อย
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๙๘

เด็กชายวรพล เกิดเชือ

้

๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๑๙๙

เด็กชายธรรมธร โรจน์นวกร
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๒๐๐
เด็กชายจตุรภัทร รัตนมณีกานต์

๒๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๐๑
เด็กชายณัฎฐกิตดิ

์

พัฒน์ธนมงคล ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๐๒
เด็กชายเจฐษฎา เปรมกมล

๑๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๐๓
เด็กชายบูบู พรโชคทวีกิจ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๐๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ อุ่นพรมมี

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๐๕
เด็กชายวิทยา บุญช่วย

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๐๖
เด็กหญิงนภิสา เจนจบ

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๐๗
เด็กหญิงสุภัชชา ทองทา

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๐๘
เด็กหญิงเรนิกาญจ์ หอมแก่นจันทร์

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๐๙
เด็กหญิงชาคริยา ศรีสุข

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๑๐
เด็กหญิงเบญญาภา ประหยัด

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๑๑
เด็กหญิงชัชชญาภรณ์

เทียนพิมาย
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๑๒

เด็กชายจักรพรรณ์ ประมูล
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๑๓

เด็กชายนราวิชญ์ ธรรมมา ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๑๔

เด็กชายเขมทัต สุขมี
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๑๕

เด็กชายธนโชติ สุวรรณจันรัสมี ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๑๖

เด็กชายอชิตพล อุ่นใจชน
๓๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๑๗

เด็กชายกิตติธัช ใยบัว ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๑๘

เด็กชายสรวิชญ์ เจนจบ
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๑๙

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เจนจบ
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๒๐
เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์แย้ม

๑๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๒๑

เด็กชายปวฤทธิ

์

น้อยใจดี ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๒๒

เด็กชายอนุศิษฐ์ สุริยันต์
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๒๓

เด็กชายรัชชานนท์ สมศิลา ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๒๔

เด็กชายณฐพัฒน์ แก้วเมือง
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๒๕

เด็กหญิงศศิวิมล อุดมสุข
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๒๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำบุญ ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๒๗

เด็กหญิงวรัชยา พึงทอง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๒๘

เด็กหญิงนันทิชา อนันตสุข ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๒๙

เด็กหญิงชญานี กาศักดิ

์

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๓๐
เด็กหญิงภัคจิรา อินเลียง

้

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สีทา
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๓๒

เด็กชายวายุ สุวรรณจันรัสมี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๓๓

เด็กชายชัยวัฒน์ จูด้วง
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๓๔

เด็กชายอนุวัต เรืองอ่อง
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๒๓๕

เด็กชายจิรายุ มากสาคร
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๓๖

เด็กชายวุฒิพร พลไพร่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๓๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

อินทร์เลียง

้

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๓๘

เด็กชายธีรภพ แซ่โฟง
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๓๙

เด็กชายศรวิสุทธิ

์

จันทร์ตรง
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๔๐
เด็กชายณัฐภัทร จันนาค

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๔๑

เด็กชายรัตตพงษ์ พิมแพ
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๔๒

เด็กชายพัชรพล ยิมโรจน์

้

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๔๓

เด็กชายวรากร นัยนิตย์
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๔๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โพธิศรี

์

๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๔๕

เด็กหญิงณัฐณิชา โชติน้อย
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๔๖

เด็กหญิงนุภาพร คำตาวงษ์
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๔๗

เด็กหญิงจันทกานต์ มีแก้ว
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๔๘

เด็กหญิงรัมภาทิพย์ นวลประดิษฐ์
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๔๙

เด็กหญิงพรสวรรค์ เจนจบ
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๕๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เย็นขัน ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๕๑

เด็กหญิงชาลิสา กลินนาค

่

๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ หมอกเมฆ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๕๓

เด็กหญิงอลิตสดา สุมมาตร์
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๕๔

เด็กชายธนันดร ทองรักษ์
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๕๕

เด็กชายวระพล โยธาศรี
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๕๖

เด็กชายเสกสรร แสงน้อย
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๕๗

เด็กชายธนกร เมฆไทยสงค์
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๕๘

เด็กชายจิรภัทร อินจันทร์ ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๕๙

เด็กชายธีรภัทร ทองทา ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๖๐
เด็กชายสิริมงคล ภู่กัน

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๖๑

เด็กชายปรินทร อุ่นเมือง
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๖๒

เด็กชายวุฒิภัทร สงขัย
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๖๓

เด็กชายสิทธิโชค ไชยยะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๖๔

เด็กชายพิสิฐ แจงปอม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๖๕

เด็กหญิงวริศรา จูด้วง
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๖๖

เด็กหญิงกฤตยาณี ใจกลำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๖๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ขันเทียน
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๖๘

เด็กหญิงเบญญาภา เทพสาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๖๙

เด็กหญิงจุฑามาศ เจนจบ
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๒๗๐
เด็กหญิงอธิชา เกษแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๗๑
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ บัวบุญ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๗๒

เด็กหญิงวรรณิสา ศรีสกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๗๓

เด็กหญิงกรนัน เกษมศักดิ

์

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๗๔

เด็กหญิงปทิตตา หนองหลวง
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๗๕

เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์เล็ก
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๗๖

เด็กหญิงพิญาพร มันเขตวิทย์

่

๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๗๗

เด็กชายนิพิฐพนธ์ ครองวงค์
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๗๘

เด็กชายณัฐภัทร วงคูณ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๗๙

เด็กชายวีรภัทร เจนจบ
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๘๐
เด็กชายอธิวัฒน์ สาระคลธ์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๘๑

เด็กหญิงจิรภัทร อยู่คง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๘๒

เด็กหญิงชนัญธิดา เลียมสกุล
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๘๓

เด็กหญิงฐิติกา น้อยพงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๘๔

เด็กหญิงเมษา เสธะสิงห์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๘๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ มากสาคร
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๘๖

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ขัดผาย
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๘๗

เด็กหญิงชลลดา เกิดอ่วม
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๘๘

เด็กชายนิติธร เชือแสดง

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๘๙

เด็กชายภูฟา รอดแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๙๐
เด็กหญิงกมลฉัตร อ้นเกตุ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๙๑

เด็กชายชัยธวัช ขันสู้การ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๙๒

เด็กชายวรรนยุท อนุจร ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแขม สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๙๓

เด็กชายภาณุพงศ์ มันคง

่

๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแขม สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๙๔

เด็กชายชัยวัฒน์ พบบุญ ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแขม สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๙๕

เด็กชายณัฐวัตร บัวศรี
๑๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแขม สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๙๖

เด็กหญิงสิริวรรณ ไกรแก้ว
๑๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแขม สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๙๗

เด็กหญิงปยฉัตร นาลม ๑/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแขม สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๙๘

เด็กหญิงพรทิพา ศรีเจริญ
๑๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแขม สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๒๙๙

เด็กหญิงศุลิษา เกษมูล
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแขม สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๐๐
เด็กชายศุภณัฐ เทศทับ

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแขม สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๐๑
เด็กชายต้นกล้า เสนาะจิต

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแขม สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๐๒
นางสาวจันทร์จีรา ดอนชาไพร

๒๕/๔/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านหนองแขม สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๐๓
นางสาวจิรพรรณ ราชบุรี

๒๔/๓/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านหนองแขม สามัคคีธรรม  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๐๔
นางสาวดวงกมล วารีนิล ๒๐/๔/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านหนองแขม สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๓๐๕
เด็กชายชัยวัฒน์ พิมพ์แย้ม

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๐๖
เด็กชายชัชวาล สุวรรณสาร

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๐๗
เด็กชายกิตติพัทธ์ โพธิรี

์

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๐๘
เด็กชายกวีวัฒน์ หลักดี

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๐๙
เด็กชายฌาณนิมิตร สุกเอียม

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๑๐
เด็กชายวรัญู เรือศรีจันทร์

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๑๑

เด็กชายชนะพันธ์ แซ่คำ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๑๒

เด็กชายคมศักดิ

์

เลียมจำปา

่

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๑๓

เด็กหญิงสุพัตรา ปอมจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๑๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา สุกเอียม

่

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๑๕

นายสมศักดิ

์

ลอรักษา
๒๐/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๑๖

นางวันเพ็ญ คำบุญ
๒๐/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๑๗

นางสาวสุวรรณา แจงบัว

๒๗/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๑๘

นางสาวนารีรัตน์ มานุสนธ์
๑๐/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๑๙

นางสาวสมหญิง หมีคุ้ม
๐๓/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๒๐
เด็กชายณัฐพงษ์ มีสด

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน เกาะสีเสียด  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๒๑

เด็กชายจิรกิตต์ แสงบุญ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน เกาะสีเสียด  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๒๒

เด็กหญิงกนกกร ฉัตรทอง
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน เกาะสีเสียด  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๒๓

เด็กหญิงกัญจนพร จูด้วง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน เกาะสีเสียด  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๒๔

เด็กหญิงอรนิช ถมทอง
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน เกาะสีเสียด  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๒๕

เด็กชายดิษยทัศน์ เสือกลิน

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน เกาะสีเสียด  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๒๖

เด็กชายวีรภัทร ทัพน้อย
๑๖/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๒๗

เด็กหญิงภัสรา กลินจงกล

่

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๒๘

เด็กชายธนโชติ อุดมสุข
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๒๙

เด็กหญิงมัทนา ถมทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๓๐
เด็กชายณัฐพล พิกุลทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๓๑

เด็กชายชัยธวัช แปนจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๓๒

เด็กหญิงกัญญาภัค รอดกสิกรรม
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๓๓

เด็กชายชุติพนธ์ กลึงกลิน

่

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๓๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ สังข์คง
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๓๕

เด็กชายธนากร ตุนานันท์
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๓๖

เด็กชายสัณหวัช อุดมสุข
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๓๗

เด็กชายสวิตต์ สุขเมือง
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๓๘

เด็กหญิงกนกพร รอดกสิกรรม
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๓๙

เด็กหญิงจิดาภา ทองครุฑ
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๓๔๐
เด็กหญิงโชติกา ครุฑวิเศษ ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๔๑

เด็กหญิงนันทพร อยู่สว่าง
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา คำนิล

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๔๓

เด็กชายชยานันท์ จันทร์ภักดิ

์

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๔๔

เด็กชายวงศกร ชมเกิด
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๔๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ อุดมสุข ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๔๖

เด็กหญิงกนกภรณ์ งามขำ
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องลม บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๔๗

เด็กชายนครินทร์ เสนาเจริญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๔๘

เด็กชายมีนกร สระแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๔๙

เด็กชายอนุชา ชารี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๕๐
เด็กชายบวรกิตติ

์

เสนานิคม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๕๑

เด็กชายสุพันธ์ แอรอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๕๒

เด็กชายธีรวัฒน์ คลังสมบัติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๕๓

เด็กชายสุรชา ประทุม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๕๔

เด็กชายวีรกานต์ โมลาลาย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๕๕

เด็กชายกุลกิตติ

์

แซ่ตัง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๕๖

เด็กชายมงคล เข็มอุดร
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๕๗

เด็กหญิงปาณิศา ศรีขุ้ย
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๕๘

เด็กหญิงสุภัสสรา จันทะนาข่า
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ดีแปน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๖๐
เด็กหญิงพิชชาภา วงษ์ชาลี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๖๑

เด็กหญิงช่อทิพย์ สนิทนอก
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๖๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร สระทองเทียน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๖๓

เด็กหญิงนันทิชา สิงหนาค
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๖๔
เด็กหญิงนจรัลลักษณ์ สระทองซัง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๖๕

เด็กหญิงนจรัลรัตน์ สระทองซัง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๖๖

เด็กหญิงนิตญา ทองเต่าหมก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๖๗

เด็กหญิงฉัตรฑริกา บุญพรม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๖๘

เด็กชายกันต์ธีภพ คิมอิง

๋

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๖๙

เด็กชายคณิศร ทะชาดา
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๗๐
เด็กชายจิรวัฒน์ คณะศรี

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๗๑

เด็กชายทิวทัศน์ พันขอ
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๗๒

เด็กชายธนกร กล้าหาญ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๗๓

เด็กชายธนวิชญ์ สินาไช
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๗๔

เด็กชายธนัท จันทร์เทียร
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๓๗๕

เด็กชายธนัญชัย อาศัยปา
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๗๖

เด็กชายธันวา ศรีราช
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๗๗

เด็กชายลิปปกร บุญประเสริฐ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๗๘

เด็กชายสมภพ จันทร์อินทร์
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๗๙

เด็กหญิงจารุวรรณ ทองรอด
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๘๐
เด็กหญิงณัฐณิชา สาระวัลย์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๘๑

เด็กหญิงทิพวรรณ ทองดอนหอย
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๘๒

เด็กหญิงธนัชพร คำเสนา
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๘๓

เด็กหญิงนันทภรณ์ ทองดอนเหมือน
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๘๔

เด็กหญิงนันท์นภัส หอมรืน

่

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๘๕

เด็กหญิงบุษบา ต่ายฝอย
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๘๖

เด็กหญิงพีรญา บุญสังข์
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๘๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ ม่วงจอม
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๘๘

เด็กหญิงศุทธินี ชาญสุข
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๘๙

เด็กหญิงสุนิตา ทองกระเดือง

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๙๐
เด็กชายวรุตม์ หอมรืน

่

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๙๑

เด็กหญิงปุณยวีร์ นิลสนธิ
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๙๒

เด็กหญิงลักษิกา ผลละออ
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๙๓

เด็กหญิงศิริทิพรัตน์ พลสิทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๙๔

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

พุทไทยสงฆ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๙๕

เด็กชายก้องภพ เชือหงษ์

้

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๙๖

เด็กชายคุณานนต์ หม่อมบ่าว
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๙๗

เด็กชายพัสกร จันทร์คง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๙๘

เด็กชายสุกฤษฏ์ หนูเส็ง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๓๙๙

เด็กหญิงกิติญาดา อินเลียง

้

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๐๐
เด็กหญิงกัญจนพร ปานนิม

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๐๑
เด็กหญิงชนัญชิดา หน่อมบ่าว

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๐๒
เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิงาม

์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๐๓
เด็กหญิงพัทธิธีรา

์

อินเลียง

้

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๐๔
เด็กหญิงนำฝน หาเงิน

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๐๕
เด็กชายชนะชัย ผดุงสันต์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๐๖
เด็กชายธนกร ธรรมอุต

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๐๗
เด็กชายเชิดตระกูล พิมพ์เพ็ง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๐๘
เด็กชายธีรนัย คล้ายเดช

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๐๙
เด็กชายทัตพงษ์ กุสุยะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๔๑๐
เด็กชายธันวา แก้วสุวรรณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๑๑

เด็กชายพีรภัทร ไชยราช
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๑๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

สุวรรณโชติ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๑๓

เด็กชายธีรพล เพียรวิชา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๑๔

เด็กหญิงจิดาภา พลกล้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๑๕

เด็กหญิงศุภิตตรา สุราช
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๑๖

เด็กหญิงสุจิวรรณ มีมาก

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๑๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ยิมแพร

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๑๘

เด็กชายจิรวัฒน์ หล้าสมบูรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๑๙

เด็กชายสุทธิวัส ชืนทิม

่

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๒๐
เด็กหญิงประภาสิริ พึงช้าง

่

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๒๑

เด็กชายอภิชัย แออัด
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๒๒

เด็กชายธนพล จันทาศรี
๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๒๓

เด็กหญิงศศิวรรณ ดีสวน
๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๒๔

เด็กชายธำมรงค์ ทรทัพ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๒๕

เด็กชายศุภกร มาลิด
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ปรือพันไถ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๒๖

เด็กชายพรพิพัฒน์ สงขัย
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๒๗

เด็กชายจิณณวัตร ทองทา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๒๘

เด็กชายสถิตคุณ นวลปา
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๒๙

เด็กชายสถาพร ขันข่อย
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๓๐
เด็กชายอนุกุล ทองละมูล

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๓๑

เด็กชายสาธิต ศรีทอง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๓๒

เด็กชายจิรภัทร มาทุ่ง
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๓๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ มะยมหิน
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๓๔

เด็กหญิงสุภณิดา พุ่มเกษม
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๓๕

เด็กหญิงชลดา จันต๊ะ
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๓๖

เด็กหญิงณัฐริกา ดอนเรือนไพร
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๓๗

เด็กหญิงสุพรรษา คุ้มประเสริฐ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๓๘

เด็กหญิงสุนันทา กลินยา

่

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๓๙

เด็กหญิงสิริวิมล สิงห์ลอ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๔๐
เด็กหญิงกนิษฐา อินจันทร์

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๔๑

เด็กชายธนกร แสนแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๔๒

เด็กชายพัทธพล อินต๊ะขัน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๔๓

เด็กหญิงศศิธร เสียงสังข์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๔๔

เด็กหญิงสิรินภา จันทราช
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๔๔๕

เด็กชายจักรพงษ์ สิงห์ลอ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๔๖

เด็กชายณิชกานต์ สุภผล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๔๗

เด็กชายธนัช จันทร์คง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๔๘

เด็กชายทรงพล เรืองวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๔๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พุ่มเกษม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๕๐
เด็กชายรุ่งโรจน์ ดวงศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๕๑

เด็กหญิงกมลนัทธ์ เสนาะเสียง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๕๒

เด็กหญิงวันดี เรืองวงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ประจง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๕๔

เด็กชายสำราญ เสือดาว
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๕๕

เด็กชายณัฐพงศ์ วำสันเทียะ

๊

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๕๖

เด็กหญิงศศินา ดอกนางแย้ม
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๕๗

เด็กหญิงธนพร บัวบาน
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๕๘

เด็กหญิงสุนิส ทองดอนขันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๕๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประมูล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๖๐
เด็กชายพรรษา จำปา

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๖๑

เด็กหญิงจิราพร อินเลียง

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๖๒

เด็กชายกฤษณะ ชัยมี
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๖๓

เด็กหญิงปาริษา แก้วเสถียร
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๖๔

เด็กหญิงสไบแพร พงษ์สำราญ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๖๕

เด็กหญิงอนุตรา ปนสา
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๖๖

เด็กหญิงแพรวา ชัยมี
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๖๗

เด็กหญิงรินลดา แก้วเสถียร
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๖๘

เด็กชายธนภัทร แจ่มใส
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๖๙

เด็กชายอภิรักษ์ มากเฟอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๗๐
เด็กหญิงณัฐนรี พันภู่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๗๑

เด็กหญิงสิราวรรณ สำเภาพงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๗๒

เด็กหญิงอาทิตยา ยุระยาตร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ สวนทศพลญาณ  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๗๓

เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วพนม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๗๔

เด็กหญิงกุลธิดา ทวาสิโก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๗๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ไพฑูล
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บดีรัฐ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๗๗

เด็กชายตะวัน ธรปญญาภรณ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๗๘

เด็กชายไถรวัฒน์ แวงแสน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๗๙

เด็กชายธนพงศ์ แพ่งเทพ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๔๘๐
เด็กชายธีรนันท์ นาคทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๘๑

เด็กชายธีรพล ชูแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๘๒

เด็กหญิงธนวดี อินเมฆ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๘๓

เด็กชายปณณวัฒน์ บุญลำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๘๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ แสงเงิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๘๕

เด็กหญิงพลอยมณี บุญใบ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๘๖

เด็กชายพัชรชัย รัตนพิชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๘๗

เด็กชายพันธ์ศักดิ

์

นาคสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๘๘

เด็กชายภูวนาถ พันจัน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๘๙

เด็กหญิงมัธนา แสงท่านัง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๙๐
เด็กหญิงวรลักษณ์ เกษเทศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๙๑

เด็กหญิงวรัตรา จันคง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๙๒

เด็กหญิงวิชชุดา สุขเปย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๙๓

เด็กชายวีรพงษ์ วันละคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๙๔

เด็กหญิงศศิธร แก้วศรีงาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๙๕

เด็กชายศักดิธัช สว่างศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๙๖

เด็กชายสัจธรรม บุญเคลือบ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๙๗

เด็กชายสืบศักดิ

์

ดาวเรือง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๙๘

เด็กชายสุรวุฒิ มันเหมาะ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๔๙๙

เด็กชายอนุชา อินเลียง

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๐๐
เด็กชายกิสนะ เจนสาริกิจ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๐๑
เด็กชายคุณานนท์ ปลอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๐๒
เด็กหญิงชุติมา ทับเพชร

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๐๓
เด็กหญิงญาดารัตน์ ภูฆัง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๐๔
เด็กชายณัฐพงษ์ ลูกจันทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๐๕
เด็กหญิงธนิษฐา อินจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๐๖
เด็กชายธวัชชัย นครชัยศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๐๗
เด็กชายนพรัตน์ ผางชัยภูมิ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๐๘
เด็กหญิงใบเตย สังข์เทียง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๐๙
เด็กหญิงประภัสสร เสาสุขใจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๑๐
เด็กหญิงภัทราภร ทองจำรูญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๑๑

เด็กชายมงคล แสงสว่าง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๑๒

เด็กหญิงวรรณิดา บุญมาก
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๑๓

เด็กชายวรวุฒน์ เนือไม้

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๑๔

เด็กชายสุพจน์ แดงอิม

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๕๑๕
เด็กชายสุพัฒธรพงษ์ เทพบุตร

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๑๖

เด็กชายอติภัทร รัตนวงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๑๗

เด็กชายอภิรักษ์ เทียนงาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๑๘

เด็กชายอิทธิ พุกนุ่น
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ไพโรจน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๒๐
เด็กหญิงกัลยกร อินเมฆ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๒๑

เด็กชายคุณากร โพธิวัด

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๒๒

เด็กชายจิรเกียรติ ไพโรจน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๒๓

เด็กชายฐาปกรณ์ จันคง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๒๔

เด็กชายอานนท์ ชูจีน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๒๕

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทองทา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๒๖

เด็กหญิงนำฝน สังหร่าย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๒๗

เด็กชายเนติธร คำเทียง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๒๘

เด็กชายภัทรพล เจนจบ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๒๙

เด็กชายภูพิพัฒน์ ชายต้น
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๓๐
เด็กหญิงมนธิชา วินทะไชย

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๓๑

เด็กหญิงวรกมล พลกล้า
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๓๒

เด็กชายวัชรพล ทับทิมเงิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๓๓

เด็กชายศรายุทธ สังคง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๓๔

เด็กหญิงศิรวณีย์ ยิงยอด

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๓๕

เด็กหญิงสุกัญญา หยวกยง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๓๖

เด็กหญิงสุภาพร ทองทา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๓๗

เด็กหญิงสุรภา การะเกษ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๓๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เทียนงาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๓๙

เด็กชายอาทิวรา พรมมา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๔๐
เด็กชายอำนาจ เงินกลัน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๔๑

เด็กหญิงกาญจนา นันต๊ะเสน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๔๒

เด็กชายชัยพัทธ์ ชูช้าง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๔๓

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

สุวรรณ์พร
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ ฟนล้อม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๔๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เริงใจ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๔๖

เด็กหญิงปยะรัตน์ บู๊เม่า
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๔๗

เด็กชายพิษณุ เมลานนท์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๔๘

เด็กชายพีระพงษ์ ศรีสมชัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๔๙

เด็กหญิงมนต์นภา อ่อนสุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๕๕๐
เด็กหญิงมนทิราลัย สาลีพันธ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๕๑

เด็กชายรติพงษ์ เสาเทพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๕๒

เด็กหญิงรัชชา เรืองวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๕๓

เด็กหญิงสริดา มาใบ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๕๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์อ่อน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๕๕

เด็กหญิงอภิสรา ราชทรัพย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๕๖

เด็กชายภูธเนศ นิเวศณา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มธุรส

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๕๘

เด็กหญิงขวัญเรือน อินเลียง

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๕๙

เด็กหญิงจารุวรรณ ปญญา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๖๐
เด็กชายชยพล สร้อยศอ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๖๑

เด็กหญิงชโลทร เมธี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๖๒

เด็กหญิงณัฐชยา คำเทียง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๖๓

เด็กหญิงณัฐชา จันนาค
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๖๔

เด็กหญิงณัฐริกา ชาวระวะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๖๕

เด็กหญิงณิศรา พลแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๖๖

เด็กหญิงธนาวดี มาน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๖๗

เด็กชายบัณฑิต มาน้อย
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๖๘

เด็กหญิงเบญจพร สิงห์สูง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๖๙

เด็กหญิงเปรมฤดี อินจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๗๐
เด็กหญิงพรรณพนัช รักหนู

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๗๑

เด็กหญิงพรอุมา กาญจนากาล
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๗๒

เด็กหญิงมนธยา วินทะไชย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๗๓

เด็กหญิงมินทร์ลดา โพธิพันธ์

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๗๔

เด็กหญิงวิชญาพร วงกอด
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๗๕

เด็กหญิงวิภาพร เจนจบ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๗๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สงวนศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๗๗

เด็กชายศุภกฤต ศรีประพัติ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๗๘

เด็กชายสรศักดิ

์

ศรีศิลป

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๗๙

เด็กหญิงสุธาสินี เกิดเชือ

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๘๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ อินเลียง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๘๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ นุ่มเกลียง

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๘๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา วาสนามีชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๘๓

เด็กหญิงกัณฐิกา วุ้นนที
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๘๔

เด็กชายขวัญชัย เพ็ญธัญกร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๕๘๕

เด็กชายจักรพงษ์ เจนจบ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๘๖

เด็กชายชัยศิริ นุ่มเกลียง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๘๗

เด็กชายชินกฤต อ้นเกษ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๘๘

เด็กชายณัฐพล น้อยเพ็ง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๘๙

เด็กหญิงดลฐรัตน์ ฉัตรจิรภาพันธุ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๙๐
เด็กหญิงพัชราพร แก้วเพชร

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๙๑

เด็กหญิงพัชราพรณ์ ร่มเย็น
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๙๒

เด็กชายพัฒธนศักดิ

์

สงขัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๙๓

เด็กหญิงภัทรมน มีศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๙๔
เด็กหญิงมณีกาญจน์ เจนจบ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๙๕

เด็กหญิงวรัญญา บุญลำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๙๖

เด็กหญิงศศิปรียา คำบุญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๙๗

เด็กชายศิรวิทย์ คำบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๙๘

เด็กชายอโนทัย แสนแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๕๙๙

เด็กชายสมพงศ์ ชลาสินธุ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๐๐
เด็กหญิงปญญาพร เชษฐ์สุภา

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๐๑
เด็กชายณัฐพล โพธิชัย

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๐๒
เด็กหญิงวัลคุ์วลี บุญมาก

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๐๓
เด็กหญิงสาวิตรี สระทองวี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๐๔
เด็กหญิงอรปรียา รอดเฉลิม

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๐๕
เด็กหญิงณัชชา นามสมบูรณ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๐๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีมูล

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๐๗
เด็กหญิงณิชารัศม์ ศรีสุนทรวัฒน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๐๘
เด็กหญิงพรทิพย์ พลเก่ง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๐๙
เด็กชายปณณชัย สุภาพ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๑๐
เด็กชายเอกพล จอมศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๑๑

เด็กชายชวกรณ์ อ้นมัน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๑๒

เด็กชายปฏิภาณ ร่มโพธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๑๓

เด็กหญิงพิชยา ธรรมกร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๑๔

เด็กชายธนากร พอนไทยสงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๑๕

เด็กชายทยากร หวังดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๑๖

เด็กหญิงธันยพร อำภูธร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๑๗

เด็กหญิงชวัลญา ฉลาด
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๑๘

เด็กชายชนกานต์ หวังดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๑๙

เด็กชายอดิเรก เมืองซือ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๖๒๐
เด็กหญิงอินทิรา ทรัพย์เสนาะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๒๑

เด็กชายณัฐพล ยิมสุข

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๒๒

เด็กหญิงภัศรา มะณีโชติ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๒๓

เด็กหญิงณิชากานต์ จตุพิศ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๒๔

นายวริศ สมบัติหมันคง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๒๕

เด็กหญิงจรีนันท์ นิลสนธิ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๒๖

เด็กชายสุเมธ ทรงศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๒๗

เด็กชายดรัณภพ พรมอ่อน
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๒๘

เด็กชายจิณณวัตร แสงสุวรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๒๙

เด็กชายไพรวัลย์ ขันกสิกรรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๓๐
เด็กชายภัทรพงษ์ มันเขตวิทย์

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๓๑

เด็กชายนิธิ แตงทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๓๒

เด็กหญิงนริศรา เกิดทวี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ สมบัติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๓๔

เด็กชายสิงหา ฉำผล
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๓๕

เด็กหญิงวรรณวิษา สุขส่ง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๓๖

เด็กชายอมรกานต์ พรมประโคน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๓๗

เด็กหญิงมานิษา ทองคุ้ย
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๓๘

เด็กหญิงวันทนา ดีพิจารณ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๓๙

เด็กหญิงบุญยานุช เขตกัน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๔๐
เด็กหญิงปนัดดา โกพัตรา

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๔๑

เด็กหญิงปาริสา ทองขาว
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๔๒

เด็กชายบุลากร กุดดิษ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๔๓

เด็กหญิงยุภา ลักโพธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๔๔

เด็กชายปรเมษฐ ไชยเสนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๔๕

เด็กหญิงสุนิสา คล้ายนิม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๔๖

เด็กหญิงวรรวสา ศรีภูเวียง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๔๗

เด็กชายสรสิช เนือไม้

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๔๘

เด็กหญิงจุฑามาศ นวนวัน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ นามูลน้อย
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๕๐
เด็กหญิงสุนิษา นามูลน้อย

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๕๑

เด็กชายสรศักดิ

์

ศรีมาก
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๕๒

เด็กหญิงนำฝน มาลา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๕๓

เด็กชายนำทิพย์ เผือแผ่

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๕๔

เด็กหญิงสุภัสสรา บุรานันท์
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๖๕๕

เด็กหญิงบัวชมพู ธนะภวา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๕๖

เด็กหญิงภัทรวดี พานสมัน
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๕๗

เด็กหญิงกมลชนก ปติธรรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๕๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา ศีลอุทัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๕๙

เด็กหญิงบุญอุ้ม หมอนทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๖๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีหพงษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๖๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ รู้คุณ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๖๒

เด็กชายภัสสร แท่งทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๖๓

เด็กชายพรรษา สุระดม
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา บัวสร้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๖๕

เด็กหญิงปรานัตตา จุทาทัศน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๖๖

เด็กหญิงประไพ เงินเนตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๖๗

เด็กชายอนพัทย์ เริงสำราญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๖๘

เด็กหญิงสุภานันท์ แสหลิม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๖๙

เด็กหญิงสุวัจนี เชยจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๗๐
เด็กชายบูรณศักดิ

์

เอกวิไล
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๗๑

เด็กหญิงเดือนนภา วายุคุทธ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๗๒

เด็กหญิงวิรันดา ดินขุนทด
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๗๓

เด็กหญิงฐิติมา โพธิบุญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๗๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ คีรีผา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๗๕

นายนริศร์ ยอดวันดี
๐๙/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๗๖

นายศิวกร ทองคำนุช
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๗๗

นางสาวชญาณี พ่วงมี
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๗๘

เด็กชายวสวัสดิ

์

สงฆ์ศักดานนท์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๗๙

เด็กชายรุ่งนิรันดร์ เส็งฉนวน
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๘๐
เด็กชายศรัณย์ธร เจริญรัมย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๘๑

เด็กชายพิทักษ์ ศรเทศ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๘๒

เด็กชายพิทักษ์ หวังร่วมกลาง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๘๓

เด็กหญิงฟาพราว สุขธรรม
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๘๔

เด็กชายอนุยุต นิลสนธิ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๘๕

เด็กชายธิติพงศ์ ศิรินัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

กพ ๓๔๖๐/๗๖๘๖

เด็กชายธีรภัทร แจงยอม
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๘๗

เด็กหญิงรุ่งนภา ลอยเมฆ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๘๘

เด็กชายปริญญา เหล่าการนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๘๙

เด็กชายนิติพงศ์ นิลสนธิ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๖๙๐
เด็กหญิงชลธิชา นำยศ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๙๑

เด็กหญิงสกุลทิพย์ โคตะคาน
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๙๒

เด็กหญิงดวงกมล ลำพินาศ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๙๓

เด็กหญิงอรนิชา มิงเมือง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๙๔

เด็กหญิงนุชษบา ยอดเกิด
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๙๕

เด็กชายธีรภัทร สงฆ์ศักดานนท์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๙๖
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ เรือศรีจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๙๗

เด็กหญิงภัทรวดี มิงขวัญ

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๙๘

เด็กชายธีรวัฒน์ บรรจงปน
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๖๙๙

เด็กหญิงพรทิพา ยิมน้อย

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๐๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ อ้นหมัน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๐๑
เด็กชายนรวิชญ์ นิลสนธิ

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ วาศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๐๓ เด็กหญิงประกายวรรณ
พุ่มทรัพย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๐๔
เด็กชายสราวุฒิ ยอดเกิด

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๐๕
เด็กหญิงธิติพร อินทโชติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๐๖
เด็กชายประกาศิต สารไธสงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๐๗
เด็กชายจิรายุ คชฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๐๘
เด็กชายศิริพงษ์ ม่วงเรือง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ พุดศิริ

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๑๐
เด็กหญิงทิตยา แก้วสะอาด

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๑๑

เด็กหญิงสุชาดา ศรีสุรัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๑๒

เด็กหญิงชลธิชา ตะวันลอ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๑๓

เด็กชายภราดร ฉุ่นหอม
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๑๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ภาลี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๑๕

เด็กหญิงบุศยามาศ หนอห้วยแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๑๖

เด็กหญิงจันทรรัตน์ พูลจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

กพ ๓๔๖๐/๗๗๑๗

เด็กหญิงนภาวรรณ ฐานโพธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๑๘

เด็กชายเฉลิมพล การก
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๑๙

เด็กชายอดีเดช พรมถา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๒๐
เด็กชายเอกชัย ศิริเมือง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

กพ ๓๔๖๐/๗๗๒๑

เด็กชายอรรถพล ศรีนารอด
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ กลำเจริญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๒๓

เด็กชายระพีพัฒน์ ใยขำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๒๔

เด็กชายปณวิศ เห็นทัว

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๗๒๕

เด็กชายอิสระ สุขแจ่ม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๒๖

เด็กหญิงนนท์ธิดา เปผักแว่น
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๒๗

เด็กหญิงภาณินี พิมพ์สวรรค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๒๘

เด็กชายศุภกฤษ์ รุ่งรังษี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๒๙

เด็กหญิงสุพัตรา สุขแจ่ม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๓๐
เด็กหญิงวาราตรี โสมภี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๓๑

เด็กหญิงกนกพร ขำประไพ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๓๒

เด็กหญิงนิชา น้อยปุย
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๓๓

เด็กหญิงศุชญา สุขธรรม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๓๔

เด็กชายชาญชัย ทองสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๓๕

เด็กชายพลพจน์ ประสาทเขต
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๓๖

เด็กหญิงพันนิสา บุญชู

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๓๗
เด็กชายณัฐนันทภัทร์ โสภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๓๘

เด็กหญิงสุจรรย์จิรา เรืองอยู่
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๓๙

เด็กชายนิรวิทย์ คงเมือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๔๐
เด็กหญิงกมลชนก มีทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๔๑

เด็กชายชนะชัย แก้วต้น
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๔๒

เด็กหญิงนันทวัน ชูช่วย
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๔๓

เด็กชายนพกร ศรีแจ่ม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๔๔

เด็กหญิงนัชชา กลินสังข์

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๔๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ชืนฉำ

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๔๖

เด็กชายดนัย คะนัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๔๗

เด็กชายสรยุทธ สินธิสุทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๔๘

เด็กหญิงพรนภา มันใจ

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๔๙

เด็กชายวัฒนา ชืนภักดี

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตาช่วย
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๕๐
เด็กชายจิณณวัตร อินทร์ลอย

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำซึม
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๕๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ออมสิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำซึม หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

กพ ๓๔๖๐/๗๗๕๒

เด็กชายธนกฤต เอียมสำอางค์

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำซึม
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๕๓

เด็กหญิงรัตน์ปริดา ปล้องลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำซึม
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๕๔

เด็กชายติณณภพ สุภาพ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำซึม
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๕๕

เด็กชายรัตติกาล แดงอุบล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำซึม หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

กพ ๓๔๖๐/๗๗๕๖

เด็กชายวรวิบูล สายรอด
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำซึม
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๕๗

เด็กหญิงเปรมกมล อภัยภักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำซึม
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๕๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เจริญการ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำซึม
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๕๙
เด็กหญิงพรรณพนัช บุญเย็น

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำซึม หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๗๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สิงโต

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำซึม
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๖๑

เด็กหญิงนริศรา วงศ์นาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำซึม
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๖๒

เด็กชายกิตติพัทธ์ ปนแดง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำซึม
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๖๓

เด็กหญิงสุพรรณษา บานเพียร
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำซึม
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๖๔

เด็กหญิงชิดชนก แก้วที
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำซึม
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๖๕

เด็กหญิงปริชาติ บุญตา
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำซึม
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๖๖

เด็กชายปฏิพัทธ์ ยกศร
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำซึม
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๖๗

เด็กหญิงแพวา สีหามาตร
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำซึม
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๖๘

เด็กชายเศรษฐพงศ์ เกตุสิงห์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำซึม
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๖๙

เด็กหญิงอธิชา ศรีดานุช
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำซึม
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๗๐
เด็กหญิงสุชานันท์ เพ่งแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๗๑

เด็กหญิงสุทธิดา โพธิศรี

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๗๒

เด็กชายชนะชัย ยุติธรรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๗๓

เด็กหญิงกนกอร ธิมะพงษ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๗๔

เด็กชายวีระพัฒน์ จันเต

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๗๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ วิชานนท์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๗๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุภาพ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๗๗

เด็กหญิงอภิญญา บุญเล่
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๗๘

เด็กชายนันทวัฒน์ หงษ์ลอ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๗๙

เด็กชายภูวดล โพธินา

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๘๐
เด็กชายฐาปณ พรหมจรรย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๘๑

เด็กหญิงศิริวรรณ ดีปลี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๘๒

เด็กชายนิคม เสือกล้า
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๘๓

เด็กชายศุภกร กุลมาลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๘๔

เด็กหญิงหงสรถ กัลยา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๘๕

เด็กหญิงเมียร์ เจ็นเซ็น
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๘๖

เด็กหญิงอาริตา คำเมืองคูณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

กพ ๓๔๖๐/๗๗๘๗

เด็กชายธีรเมธ หมิวกระโทก
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ โสภักดี
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๘๙

เด็กหญิงวนิดา ธิแดง
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๙๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ หงษ์ลอ

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

กพ ๓๔๖๐/๗๗๙๑

เด็กหญิงวิธาวดี เพ็งแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ ยุติธรรม
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๙๓

นายสมชาย ศรีสงคราม
๒๗/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๙๔

นางธิดารัตน์ เผือกเหลือง
๑๐/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๗๙๕

นางสาวมาลี คล่องธัญกรณ์
๐๕/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๙๖

นางสาวอรสา แสงจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๙๗

นางสาวจันทร์จิรา มาตศรี
๑๖/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๙๘

นางสาวสุธิดา มีเถือน

่

๐๕/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๗๗๙๙

เด็กชายวชิรวิทย์ ชืนแสงมอญ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๗๘๐๐
เด็กชายสุทธิเทพ ทองบุญโท

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๗๘๐๑
เด็กชายปภังกร รักพงษ์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๗๘๐๒
เด็กชายศุภชัย แก้วบัวดี

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๗๘๐๓
เด็กชายธีรภัทร ศรีสังข์งาม

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตะล่อม

ตะล่อมสุวรรณาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๗๘๐๔
เด็กชายจิรโชติ พิมมี

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตะล่อม

ตะล่อมสุวรรณาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๗๘๐๕
เด็กหญิงภัทรภร แสนพรม

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๗๘๐๖
เด็กหญิงประภัสสร ใจแสน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๗๘๐๗
เด็กหญิงสโรชา บัวชืน

่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตะล่อม

ตะล่อมสุวรรณาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๗๘๐๘
เด็กหญิงณิชาภัทร ฤทธินาค

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๗๘๐๙
เด็กหญิงกนิษฐา มีรอด

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๗๘๑๐
เด็กหญิงวรรณิกา มิงใย

่

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังตะล่อม

ตะล่อมสุวรรณาราม
 

กพ ๓๔๖๐/๗๘๑๑

เด็กหญิงวัชราวินี สิริภัทรศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๔๖๐/๗๘๑๒

นายสว่าง โอวาท
๑๒/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๑๓

นายเจตนา สารียัง

๒๔/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๑๔

นางสาวนงเยาว์ อุตโมงค์
๒๐/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๑๕

นางวัชรีพร อภัยภักดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๑๖

นางสาวณัฐกฤตา ประพานพงษ์
๑๙/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๑๗

เด็กชายกัณตพล กุลเดช
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๑๘

เด็กชายอภิชน เนียมคำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๑๙

เด็กชายวงศวรักษ์ จมมา
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๒๐
เด็กชายสุกฤต เกียรตินอก

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๒๑

เด็กชายตะวัน พงษ์สระพัง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๒๒

เด็กหญิงสุจิตรา นนท์ไธสงค์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๒๓

เด็กหญิงเนตรนภิศ อินอุ่นโชติ
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๒๔

เด็กชายภครพล เครือโป
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๒๕

เด็กหญิงมุซาเวย พม่า
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๒๖

เด็กชายจิรายุ เหลืองอ่อน
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๒๗

เด็กชายทศพร โตจอ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๒๘

เด็กหญิงฤทธิติญา ประจิคะ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๒๙

เด็กหญิงณัฐวรีย์ ตลุ่มเครือ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๘๓๐
เด็กหญิงศศิธร มิงสกุล

่

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๓๑

เด็กหญิงชาศินีย์ สุขุม
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๓๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ เสาร์แก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๓๓

เด็กหญิงปาลิกา เพ็ชรประดับ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๓๔

เด็กหญิงอนัญญา ทิพย์สิงห์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๓๕

เด็กชายธันวา ชวนโพธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๓๖

เด็กชายอนุชิต อินทร์สอน
๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๓๗

เด็กชายอนุชา ฤทธิเย็น

์

๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๓๘

เด็กหญิงปรีชาติ อินไผ่

่

๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๓๙

เด็กหญิงนิชานันท์ จันทร์หนิว

้

๓๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๔๐
เด็กชายจักรินทร์ หน่อใหม่

๑๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๔๑

เด็กหญิงจันทการต์ คำปน

๒๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๔๒

เด็กหญิงกัลยากร พรมคำ
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๔๓

เด็กหญิงภัทรมน ไปรแดน
๐๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๔๔

เด็กชายวายุพัฒน์ หวังดี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๔๕

เด็กชายณัธวัฒน์ แสงจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๔๖

เด็กชายปรมินทร์ อินไผ่
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๔๗
เด็กชายรัฐธรรมนูญ บุญมาจา

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๔๘
เด็กหญิงเพราพิลาส เสาร์อุด

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๔๙

เด็กหญิงบุณฑริกา วิจิตรปญญา
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๕๐
เด็กหญิงอาภัศรา สำแดงภัย

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๕๑

เด็กหญิงนภาศิลป จันสุยะ
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๕๒

เด็กชายจักรพรรดิ วันติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๕๓

เด็กชายอนุวัฒน์ อินไผ่
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๕๔

เด็กชายรัฐพงษ์ กันทะรส
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๕๕

เด็กหญิงพนิดา สุธงสา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๕๖

เด็กหญิงณัชชา หล้าเมา
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภูเมฆ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๕๘

เด็กหญิงฐานิดา เอือทัดทาน

้

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๕๙

เด็กหญิงชนิดา ช้างพา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๖๐
เด็กหญิงสุชานาถ พรมแสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๖๑

เด็กหญิงจิรัฐติกาล เทพอาสา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๖๒

เด็กหญิงเปรมฤดี วิจิตรปญญา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๖๓

เด็กหญิงชนิสรา ยอดจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๖๔

เด็กชายเอกภพ บานเย็น
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๕ / ๒๓๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๘๖๕

เด็กชายประดิพัทธ์ อินทร์สอน
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๖๖

เด็กชายกฤษดา บุตรกาวงษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ เปงญาวงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๖๘

เด็กชายธันวา ศรีรักษา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๖๙

เด็กชายวีรภัทร ศักดิดี

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๗๐
เด็กชายพัชรพล สีอิน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๗๑

เด็กชายพงษ์พิพัฒ ขุยแปะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๗๒

เด็กหญิงนลินา ถาเชียง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๗๓

เด็กหญิงศิริพร ฝอดสูงเนิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๗๔

เด็กชายวันชนะ แจ้งทองหลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๗๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ ไชยยา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไพร ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๗๖

เด็กชายอภินันท์ แจ่มจันทร์
๑๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ มาทะ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๗๘

เด็กชายภูมินทร์ รินชารี
๒๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๗๙

เด็กชายเอืออังกูร

้

รุ่งเรือง
๑๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๘๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุขเสริม
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๘๑

เด็กหญิงธัญชนก จำปา
๑๐/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๘๒

เด็กชายอักษร หัวบือ
๑๐/๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๘๓

เด็กชายยุทธนา รักชาติ
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๘๔

เด็กชายนภัส แก้วดี
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ตุ้นแดง ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๘๖

เด็กหญิงกุสกร แสงทองศรี ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๘๗

เด็กหญิงจิดาภา ดานบิน
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๘๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เข็มสันเทียะ

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๘๙

เด็กหญิงณัฐชา พิมรักษา ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๙๐
เด็กชายนักขรา สีดาฟอง

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๙๑

เด็กชายนัทพล สุขแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๙๒

เด็กชายธนะศักดิ

์

เปกไธสง ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๙๓

เด็กชายอานนท์ พาเจริญ
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๙๔

เด็กหญิงกัลยา นาน้อง
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๙๕

เด็กหญิงกานต์สินี แซ่ซ้ง
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง ดอยแก้ว  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๙๖

เด็กชายนพกร ทองสุข
๒๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๙๗
เด็กหญิงพลอยชมพู เพชรสาริกา

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๙๘

เด็กหญิงวิไลรัตน์ วุฒิเขต
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๘๙๙

เด็กชายสิทธิโชค ผลดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๖ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๙๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ แก้วกลางดอน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๐๑
เด็กชายคมกริช ศรีทองอินทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๐๒
เด็กชายธีรยุธ โตศิริ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๐๓
เด็กชายชยพล เอนกอนันต์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๐๔
เด็กชายนวตกร สุราภา

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๐๕
เด็กหญิงณฤทัย ธนูทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๐๖
เด็กชายจักรกฤษ ปจฉิม

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๐๗
เด็กชายเสกสันต์ ดอนไพวัติ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๐๘
เด็กชายอัครเดช มะลิฉำ

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๐๙
เด็กชายจารุกร อันพราม

๋

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๑๐
เด็กชายอดิศร แตงพลอย

๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๑๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ขวัญแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๑๒

เด็กชายฆนัท คำธานี
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๑๓

เด็กชายพชรพล เปรมอ่อน
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๑๔

เด็กชายอาณกร พวงทอง
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๑๕

เด็กชายธนภัทร จงแสง
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๑๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ มากบุญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๑๗

เด็กหญิงแพรวา คำพานุช
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๑๘

เด็กหญิงศลิษา วงษ์จันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๑๙

เด็กหญิงณัฏฐนิฐ เอมโอด
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๒๐
นางสาวลำพรวน บัวเผียน

๐๔/๐๓/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๒๑

เด็กชายทิวงกต ทองคำ
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๒๒

เด็กหญิงแพรวา แก้วกังวาลย์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๒๓

เด็กหญิงอนงค์นาถ กลินกระจาย

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๒๔

เด็กหญิงแพรวา ชัยมงคล
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๒๕

เด็กชายธนกร ฉวีทอง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๒๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ เกตุวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๒๗

เด็กชายชุติพนธ์ สังคโต
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๒๘

เด็กชายภูพฤกษา อาจผึง

่

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๒๙

เด็กชายธนกร ศรีสะอาด
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๓๐
เด็กชายรัชชภูมิ นาคพิน

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๓๑

เด็กชายธนพล อินเมฆ
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๓๒

เด็กหญิงรัญชิดา เอียมประไพ

่

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๓๓

เด็กหญิงนรบดี บัวบาน
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๓๔

เด็กหญิงจิรัชยา เจริญสุข
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๗ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๙๓๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ รอดทุ่ง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๓๖

เด็กหญิงอมรพรรณ นพดล
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๓๗

เด็กหญิงจิณณพัต คำพ่วง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๓๘

เด็กหญิงวิศรุตา คำบุญ
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๓๙

เด็กชายบวรรัตน์ สำลีอ่อน
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๔๐
เด็กชายศิวฤทธิ

์

ทองยอดอิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๔๑

เด็กชายณัฐภัทร ลาดรุณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๔๒

เด็กหญิงกรกวรรณ ขวัญยืน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๔๓

เด็กชายโจโจ้
เด็กด่างด้าว (พม่า) ๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๔๔

เด็กชายอภิรักษ์ ตะไวไธสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๔๕

เด็กชายบัญจงศักดิ

์

สิงห์กวาง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๔๖

เด็กชายปฐมพงษ์ ม่วงแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๔๗

เด็กชายธรรมนูญ มะลิวงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๔๘

เด็กหญิงญาณิศา อินเลิศ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๔๙

เด็กหญิงดวงกมล สีเมฆ
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๕๐
เด็กหญิงอักษร คำจักร

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๕๑

เด็กหญิงบุณยาพร สุทธิ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๕๒

เด็กหญิงสุพัตรา ชาญธัญการ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๕๓

เด็กชายวีรชัย พงภมร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๕๔

เด็กชายชานนท์ เปลียนกลิน

่ ่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๕๕

เด็กชายพิษณุพงศ์ เนตรอรพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๕๖

เด็กชายชลธี แช่มใย
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๕๗

เด็กชายณภัทร พุ่มเรียบ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๕๘

เด็กหญิงธนพรรณ ขุนทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๕๙

เด็กหญิงธนภรณ์ ขุนทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๖๐
เด็กชายธนากร พรหมศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๖๑

เด็กชายธีระเดช รอดกสิกรรม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๖๒

เด็กชายนาเคนทร์ มูลเกษร
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๖๓

เด็กชายพลวัฒน์ ลำดับ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๖๔
เด็กหญิงพิมลพรรณ สมคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๖๕

เด็กชายภัทรภณ ปนทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๖๖

เด็กหญิงยศวดี อ้วยเถาว์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๖๗

เด็กชายรณชัย บุญทรง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๖๘

เด็กหญิงรุ่งปราณี เสือเณร
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๖๙

เด็กชายวรรณะ ยาโพธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๘ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๗๙๗๐
เด็กชายวัชพล แซ่กือ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๗๑

เด็กชายสุพิชัย จุดทมาศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๗๒

เด็กหญิงสุภานน แซ่ซ้ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๗๓

เด็กหญิงอนัญญา ยิมผึง

้ ้

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๗๔

เด็กชายอลงกรณ์ ปนทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๗๕

เด็กชายอังเล้ง

๊

แก้วสว่าง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๗๖

เด็กชายเจตน์ แซ่ซ้ง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๗๗

เด็กชายเฉลิมฤทธิ

์

สุรเดช

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๗๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ด่านขุนทศ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๗๙

เด็กหญิงกาญจนา ช้างจัน
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๘๐
เด็กหญิงกิติยา จูด้วง

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๘๑

เด็กชายจรูญศักดิ

์

มงคลคีรีโรจน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๘๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ทองประวัติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๘๓

เด็กหญิงจีรพร สงสนัน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๘๔

เด็กชายชิติสรรค์ วงศ์วานศิริ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๘๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สวนสอน
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๘๖

เด็กหญิงณัฐมน บุญเพิม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๘๗

เด็กชายณัฐรินทร์ กรุดทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๘๘

เด็กชายธมน ทิศกุลสว่าง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๘๙

เด็กหญิงนริศรา สมบุญโพธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๙๐
เด็กชายประเสริฐ แซ่ว่าง

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๙๑

เด็กหญิงปริศนา แซ่ม้า
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๙๒

นายปรีชา แซ่จ้าง
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๙๓

เด็กชายพลกฤต คงแปน
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๙๔

เด็กหญิงพิชญา แซ่ว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๙๕

เด็กหญิงพิยดา คูวงเดือน
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๙๖

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๙๗

เด็กหญิงมธุรส สมบูรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๙๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มณีจักร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๗๙๙๙

เด็กหญิงวรรณพร หมวกทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๐๐
เด็กชายวัชรพงษ์ รักชาติ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๐๑
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ภัทรกุลธำรง

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๐๒
เด็กหญิงศรินญารัตน์ สังข์เทียง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๐๓
เด็กหญิงศศิกานต์ เงินบำรุง

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๐๔
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พักผ่อน

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒๙ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๘๐๐๕
เด็กชายสัญชัย แสนภิญโญ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๐๖
เด็กชายสิทธิเดช แซ่สง

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๐๗
เด็กหญิงสิริวิมล แข็งเขตกร

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๐๘
เด็กชายสุขสันต์ แซ่จ้าง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๐๙
เด็กชายสุทธิพงศ์ แซ่จ้าง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๑๐
เด็กหญิงสุพิชชา มะลิพรม

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๑๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

ธนูพล
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๑๒
เด็กชายอุดม จันทร์คีรีรุ่ง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๑๓
เด็กหญิงกฤติกา สิงห์ลอ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๑๔
นางสาวกัญญา พรมเสน

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๑๕
นายคมสัน แซ่หมี

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๑๖
นายธนวัตร มีสิงห์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๑๗
นายธนาคม ส่งล่า

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๑๘
นายนันทวัตร มีสิงห์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๑๙
เด็กหญิงพรพิมล สมบุญโพธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๒๐
เด็กชายมนัญชัย สายสะอาด

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๒๑
เด็กหญิงวรรณวศรี ดำงาม

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๒๒
เด็กหญิงศิริพร สิงห์ลอ

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๒๓
เด็กชายสุชาติ แซ่หลอ

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๒๔
เด็กชายโตมอญ ทองประวัติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๒๕
นายคมสัน จูด้วง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๒๖
นางสาวชนนิกานต์ โพเทพ

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๒๗
นางสาวชนม์พรรษา จันนาค

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๒๘
นางสาวณัฐริกา ทัพวงค์

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๒๙
นางสาวธัญมน สิงห์ชานนท์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๓๐
นายนัฐวุฒิ นพดล

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๓๑
นางสาวนารี แซ่กือ

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๓๒
นางสาวพรทิพย์ จูสิงห์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๓๓
นางสาวพรพิมล สิทธิน้อย

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๓๔
นางสาวศิรินธร นิละนะวก

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๓๕
นายศุภกร พิมพ์แปลก

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๓๖
นางสาวอรวรรณ์ แซ่หลอ

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๓๗
นายคมกริช ทองทิน

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๓๘
นายชัยธวัช ไพโรจน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๓๙
นายณัฐวุฒิ แผ่ทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓๐ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๘๐๔๐
นายธนายุทธ สง่าสูงเนิน

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๔๑
นางสาวพรวิลัย สุขแสง

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๔๒
นางสาวพุณณ์ชิตา วิเศษศักดิภักดี

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๔๓
นางสาวภุมรินทร์ ธัญญเจริญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๔๔
นางสาวรชุดา อินเลียง

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๔๕
นางสาวลลิตา จันทร์บง

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๔๖
นางสาวศศิกานต์ ลำเลิศ

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๔๗
นางสาวศิริพร ชัยศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๔๘
นางสาวศุภนันท์ คำบรรลือ

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๔๙
นายอภิชาติ เสริฐ์วาสนา

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๕๐
นางสาวอัมพิรา กันทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๕๑
นายเกียรติศักดิ

์

เรืองอ่อง
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๕๒
นางสาวเสาวลักษณ์ ถาวร

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๕๓
เด็กชายกฤติพงษ์ ยมนา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๕๔
เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีเอก

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๕๕
เด็กชายณภัทร ชูจิว

๋

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญยืน

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ นาคพิน

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๕๘
เด็กชายรพี จันทร์ลอย

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๕๙
เด็กชายรพีภัทร อินเลียง

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๖๐
เด็กชายรามณรงค์ เรืองวงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๖๑
เด็กชายวัชรกร ดิษทมาน

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๖๒
นายทิวพันธ์ บำรุงเชือ

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๖๓
เด็กชายศุภกานต์ ดีเลิศ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๖๔
นายประวิทย์ แซ่จาง

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๖๕
เด็กชายสุขวิชชาญ คำบุญ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๖๖
นายอนันต์ แซ่กือ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๖๗
เด็กชายอติชาติ อรรถลาภี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๖๘
นางสาวณัฏฐธิด แสงท้าว

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๖๙
นางสาวพิมนภา แซ่ว่าง ๘/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๗๐
เด็กหญิงธนัญญา คำบุญ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๗๑
นางสาวศิริรัตน์ ธนารี

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๗๒
เด็กหญิงปภาวดี โพธิทอง

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๗๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ สัสดี ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๗๔
เด็กหญิงพัชรพร สีดาฟอง ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓๑ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๘๐๗๕
เด็กหญิงลาวัณย์ ปนทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๗๖
เด็กหญิงวรัญญา อินเลียง

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๗๗
เด็กหญิงอนุธิดา มาอินทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๗๘
เด็กหญิงสมศรี วงษ์วานศิริ

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๗๙
เด็กหญิงเดือนดาว ทวีเเสงอรุณ

๑๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๘๐
นางสาวปาง แซ่ว่าง

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๘๑
เด็กชายอภิรักษ์ อินทร์โพธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๘๒
เด็กชายจิรพงษ์ เยียมไธสงค์

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๘๓
เด็กหญิงชลธิชา แซ่ว่าง ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๘๔
นางสาวพิชญา แซ่กือ

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๘๕
เด็กหญิงอธินันท์ แซ่จ้าง

๒๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๘๖
เด็กชายธนพล อยู่เคลือบ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๘๗
เด็กชายธนวัฒน์ โฉมทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๘๘
นายณรงค์ โพธิทอง

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๘๙
เด็กชายนวัต นิลสนธิ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๙๐
เด็กชายพนมพร วีระภูวดล

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๙๑
เด็กหญิงปรางหทัย แย้มเจริญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๙๒
เด็กชายรังสิมันต์ แสวงผล

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๙๓
เด็กชายสรวิชญ์ ราชประสิทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๙๔
เด็กชายสิงหา ศรีดวงแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๙๕
เด็กชายสุภกิตต์ เปยมน้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๙๖
นางสาวสาวิตตรี สุขเกษม ๖/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๙๗
เด็กชายอรรถพร เมฆี

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๙๘
เด็กชายจิรายุ แซ่ซ้ง

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๐๙๙
เด็กชายณฐวัทน์ แซ่โซ่ง

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๐๐
เด็กหญิงณัฐพร ม้วนอ้อม

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๐๑
เด็กหญิงนัฐมน นุ่มรุ่ง

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๐๒
เด็กหญิงเมธาวดี เกษนาค

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๐๓
เด็กหญิงวรัญญา ถาปาบุตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๐๔
เด็กหญิงวริศรา ฤทธินอก

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๐๕
เด็กหญิงสิริมา โกมล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๐๖
เด็กหญิงบัณฑิต เล่าเจริญสุข

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๐๗
เด็กชายพันทิม แซ่ว่าง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๐๘
เด็กชายธนกร แซ่ว่าง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๐๙
เด็กชายชัชวาล แซ่ว่าง

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓๒ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๘๑๑๐
เด็กหญิงมะลิ แนมเถือน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๑๑

เด็กชายวรวิช แซ่โซ่ง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๑๒

นายชาคริต ถาวรดิษฐ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๑๓

เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่ว่าง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๑๔

เด็กชายปรัชญา ภู่มี
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๑๕

เด็กหญิงกิตติกา แซ่ม้า
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๑๖

เด็กชายปยวัฒน์ ปุยสิน
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเด่นพระ เด่นพระวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๑๗

เด็กหญิงสิริกร สีกา
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเด่นพระ เด่นพระวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๑๘

เด็กชายชวัลรัตน์ สร้อยจรุง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นพระ เด่นพระวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๑๙

เด็กชายณัฐภัทร สิงห์แรง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นพระ เด่นพระวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๒๐
เด็กหญิงนำฝน กลินลูกอินทร์

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นพระ เด่นพระวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๒๑

เด็กหญิงภิรมระตี ธิตะจารี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นพระ เด่นพระวนาราม  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๒๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์ทุ่ง
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๒๓

เด็กชายชยุต ภัคดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๒๔

เด็กหญิงตติยา เผือกอ่อน
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๒๕

เด็กชายทีฆายุ อะทะถำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๒๖

เด็กชายนพรัตน์ สุทธิชาติ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๒๗

เด็กชายจาตุรพงศ์ โรจน์อรุณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๒๘

เด็กหญิงนนทิดา ภักดีวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๒๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา คำบา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๓๐
เด็กชายศุภกิจ ชัยอาสา

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๓๑

นางนุชนาฎ ยอดโยม
๒๗/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๓๒

นางณัฐชาพร อ้นอิน
๓๐/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๓๓

นางสาวศรัณยา ทัพเหลือ
๒๘/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๓๔

นางณัฐกานต์ บุญคง
๑๐/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๓๕

นางสาวสุมัจฉา สุวิสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๓๖

นางสาวประยงค์ หลงใจคอย
๒๒/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๓๗

นางสาวกนกพร ปองแพง
๑๖/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๓๘

นางสาวสมฤดี จันคง
๒๔/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๓๙

นางสาวพัทธมน นุเงิน
๒๘/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๔๐
เด็กหญิงณิชากร ปจฉิม ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองปากดง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๔๑
เด็กหญิงพิมลพรรณ กัลปพฤกษ์

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปากดง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๔๒

เด็กชายภูริลาภ พวงกุหลาบ ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปากดง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๔๓

เด็กหญิงจารุวรรณ บดีรัฐ ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปากดง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๔๔

เด็กหญิงบงกช อุ่นวัน
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปากดง ประดาเจ็ดรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓๓ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๘๑๔๕

เด็กชายนัฐภูมิ กลินหอม

่

๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปากดง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๔๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ทารส
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากดง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๔๗

เด็กชายกฤษฎา สุวรรณชาลี
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากดง ประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๔๘

เด็กชายณัฐชัย อินศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๔๙

เด็กชายธนทัต จันทร์แก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๕๐
เด็กชายนิมิตร ยอดโยม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๕๑

เด็กชายประณต แซ่เล้า
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๕๒

เด็กชายปลามา ศรีไชยทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๕๓

เด็กชายภานุวัฒน์ กล่อมยิม

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๕๔

เด็กชายวีรภัทร อำเพชร
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๕๕

เด็กชายวุฒิภูมิ ราชบุญมี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๕๖

เด็กชายอนพัช ศิลา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๕๗

เด็กชายอัครชัย พยัฆน้อย
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๕๘

เด็กชายจตุรภัทร ศรีประเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๕๙

เด็กชายธนพัฒน์ ทิพย์สุคนธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๖๐
เด็กชายสหพรรณ กันธิมา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๖๑

เด็กหญิงกิรณา เม่นเกิด
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๖๒
เด็กหญิงเกศนรินทร์ เหมม่วง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๖๓

เด็กหญิงจันทกานต์ โพธินิม

์ ่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๖๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองงาม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๖๕

เด็กหญิงชนาภา หนูแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๖๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปนเพชร
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๖๗

เด็กหญิงณัฏฐนิชา ปุนปุย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๖๘

เด็กหญิงดาริกา คำมานิช
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๖๙

เด็กหญิงนำฝน วงจันทร์เรือง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๗๐
เด็กหญิงแพรวนภา แก้วก้อนน้อย

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๗๑

เด็กหญิงนฬสมณฐ์ โพธิวนิชกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๗๒

เด็กหญิงสุณารัตน์ พัดกล่อม
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๗๓

เด็กหญิงสลินพร เกิดสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๗๔

เด็กหญิงญาดา มหานิสสาท
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๗๕

เด็กหญิงวรรณิษา พุ่มแสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๗๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันแดง

๒๙/พค./๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๗๗

เด็กชายประสิทธิ

์

สุขกร

๑๕/กค./๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๗๘

เด็กชายพีรณัฐ ศรีคะเรศ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๗๙

เด็กชายภานุพงศ์ ตะวงษา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓๔ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๘๑๘๐
เด็กชายภูวไนย หมวกสังข์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๘๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ แก้วแสงแจ่ม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๘๒

เด็กชายอธิชา ขำหล่อ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๘๓

เด็กชายอิศวะ โพนธาตุ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๘๔

เด็กชายภูวนาศ บัวทอง

๒๔/มค./๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๘๕

เด็กหญิงชมพู่ บัววัน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๘๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ กลินทุ่ง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๘๗

เด็กหญิงวรรณพร ดำดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๘๘

เด็กหญิงสุนันทา สุ่มประเสริฐ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๘๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นรากรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๙๐
เด็กชายสาคร ขันติวงศ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๙๑

เด็กชายเกรียงไกร อ่อนล้อม
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๙๒

เด็กชายวีรภัทร กลินนาค

่

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๙๓

เด็กชายสิทธิโชค เสือคล้าย
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๙๔

เด็กชายณัฐภัทร รวบรัด
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ยอดเพชร
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๙๖

เด็กชายสวิตต์ ผลถาวร
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๙๗

เด็กหญิงพิชามญช์ คงฟก
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๙๘

เด็กหญิงญาดา กระจ่างศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๑๙๙

เด็กชายศุภณัฐ แย้มกลัด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๒๐๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ลำภู

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๒๐๑
เด็กหญิงสุนิสา ดอนพูนไทร

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๒๐๒
เด็กชายชัยธวัช ม่วงเกตุ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๒๐๓
เด็กหญิงปยวรรณ เนตรแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๒๐๔
เด็กหญิงกาญจนา ระถาพล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๒๐๕
เด็กชายธีรพงศ์ เนียมโตนด

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๒๐๖
เด็กชายนพเก้า เนียมโตนด

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๒๐๗
เด็กชายบุญฤทธิ

์

เงินทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๒๐๘
เด็กหญิงมาเรียนนา เลค

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๒๐๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

บัวทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๔๖๐/๘๒๑๐
เด็กหญิงปริชา คงขาว

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองละมังทอง

่

หนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๖๐/๘๒๑๑ เด็กหญิงขวัญธิดาภรณ์
เจริญยิง

่

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองละมังทอง

่

หนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๖๐/๘๒๑๒

เด็กหญิงปุณยนุช ถมทอง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองละมังทอง

่

หนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๖๐/๘๒๑๓

เด็กหญิงพิจิตรตรา ทัศบุตร
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองละมังทอง

่

หนองละมังทอง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓๕ / ๒๓๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๔๖๐/๘๒๑๔ เด็กหญิงณัฐชานันท์ อินปรี ๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองละมังทอง

่

หนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๖๐/๘๒๑๕ เด็กชายธนโชติ โตอินทร์ ๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองละมังทอง

่

หนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๖๐/๘๒๑๖ เด็กชายวีระชัย ลดกระโทก ๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองละมังทอง

่

หนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๖๐/๘๒๑๗ เด็กชายลัทธพล รีลา ๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองละมังทอง

่

หนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๖๐/๘๒๑๘ เด็กหญิงปานรวีย์ อินทร์ปรี
๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมังทอง

่

หนองละมังทอง

่

 

กพ ๓๔๖๐/๘๒๑๙ เด็กหญิงจิณห์นิภา บดีรัฐ
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมังทอง

่

หนองละมังทอง

่

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาภรณ์)

รองเจ้าคณะภาค ๔

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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