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สำนักเรียน  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๐๐๑
นายเสมียน น้อยมหาพรม

๒๐/๐๑/๒๔๙๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๐๒
นายสุวิทย์ พยัคศรี

๐๖/๐๑/๒๔๙๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๐๓
นายดำรงค์ ชานุ

๐๘/๐๑/๒๕๐๓
เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๐๔
นายมะลิ รักพ่วง

๐๒/๐๑/๒๕๐๔
เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๐๕
นายทวี สังคง

๐๘/๐๓/๒๕๐๖
เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๐๖
นายอำนาจ พลสวัสดิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๑๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๐๗
นายสมบัติ ศรีสมวงษ์

๐๕/๐๙/๒๕๑๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๐๘
นายชนะชัย ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๐๙
นายไพโรจน์ มาชู

๑๕/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๑๐
นายประจักษ์ สว่างศรี

๒๔/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๑๑
นายไพทูรย์ นิลพักร์

๑๗/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๑๒
นายเขตรเชษฐ์ วชิรธรรมเมธี

๐๖/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๑๓
นายบุญน้อม คชวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๑๔
นายโยธิน ชนาวี

๒๘/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๑๕
นายวินัย ตันกร๊วด

๒๐/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๑๖
นายรุ่ง พรมเทพ

๑๙/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๑๗
นายพิษณุ บุญขจร

๑๕/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๑๘
นายนิทัศน์ กลินยา

่

๓๑/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๑๙
นายอุเทน ส้มแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๒๐
นายสุดใจ ใผ่แก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๒๑
นายโกเมน หลวงสาร

๒๐/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๒๒
นายภพกฤต วีระพันธ์

๒๑/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๒๓
นายวิทยศักดิ

์

อมรมุนีพงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๒๔
นายนเรศ มีศรีสวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑ / ๖๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๐๒๕
นายวิเชียร อำระนันท์

๐๖/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๒๖
นายฉัตรมงคล กลีบจันทร์

๐๕/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๒๗
นายยอดเพชร กุญแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๒๘
นายประชิด อบเชย

๑๘/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๒๙
นายพัสกร ศรีสำเภา

๑๒/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๓๐
นายทวีป ภู่ปอม

๐๙/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๓๑
นายศิริกร คำใจหนัก

๑๒/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๓๒
นายประยูร แก้วผ่องศรี

๑๔/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๓๓
นายประสงค์ แซ่ม้า

๐๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๓๔
นายเฉลิมพล มณีขัติย์

๑๒/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๓๕
นายศศิกานต์ หาเพชร

๑๕/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๓๖
นายนิพนธ์ บุญมารักษ์

๓๐/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๓๗
นายสมศักดิ

์

เทพารักษ์
๒๘/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๓๘
นายปานิก ศรีตนชัย

๐๘/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๓๙
นายนภดล เอมน้อย

๐๘/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๔๐
นายกมล เจริญวัย

๒๔/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๔๑
นายพงษ์ชัย ฟุงรุ่งนิรัติศัย

๑๓/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๔๒
นายจิรัฏฐ์ชัย อมัติรัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๔๓
นายพิสิษฐ สุมะสร

๑๗/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๔๔
นายอาคม ขุนพิลึก

๒๔/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๔๕
นายอภิชาติ เกิดบ้านใหม่

๑๐/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๔๖
นายณรงค์ เพ็งโป

๐๒/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๔๗
นายพีรพัฒน์ แสงไชย

๒๒/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๔๘
นายธานี บัวผัน

๐๕/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๔๙
นายวุฒิชัย อ่อนผิว

๒๑/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๕๐
นายธเนตร นุ่มวงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๕๑
นายสราวุธ พุฒมา

๑๙/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๕๒
นายมนัสชัย หอมจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๕๓
นายสมพร ดวงสมร

๐๗/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๕๔
นายหัตถชัย เครืองทิพย์

่

๓๑/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๕๕
นายวีระยุทธ กล่อมยัง

๒๗/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๕๖
นายบุญชู เลินไธสง

๒๗/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๕๗
นายจักรพันธ์ เจนจบ

๐๖/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๕๘
นายปฐมพงศ์ อยู่ยืน

๑๑/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๕๙
นายนันทกร ทองอาจ

๒๕/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒ / ๖๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๐๖๐
นายสายชล พันธ์พืช

๑๑/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๖๑
นายวิทวัส เหล่าประชา

๑๒/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๖๒
นายธนทัต แซ่กล่า

๐๒/๐๔/๒๕๓๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๖๓
นายวัชระ หาระคุณ

๑๙/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๖๔
นายเอนก ช่างคม

๒๕/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๖๕
นายวันเฉลิม นาหอม

๑๒/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๖๖
นายอธิวัฒน์ บัวชืน

่

๐๓/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๖๗
นายวีระยุทธ พันละออง

๒๔/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๖๘
นายพิศาล ชัยศรี

๐๑/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๖๙
นายสิทธิชัย แซ่ตัน

๒๗/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๗๐
นายกฤษฎา อินทร

๐๘/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๗๑
นายประชา วงษ์น้อย

๑๘/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๗๒
นายเจษฎา เก่งธันยะกิจ

๒๖/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๗๓
นายณัตพล วงศ์ใหญ่

๐๒/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๗๔
นายกฤษณะ ครุฑจู

๑๕/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๗๕
นายณัฐวุฒิ มิงโมรา

่

๒๖/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๗๖
นายกิตติศักดิ

์

จำปาเงิน
๑๓/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๗๗
นายสุชาติ กาญจนะ

๒๑/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๗๘
นายอนุวัฒน์ เหลืองวิเศษชัย

๒๙/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๗๙
นายเกียรติศักดิ

์

วิมลประภา

๑๘/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๘๐
นายสมศักดิ

์

แสงสุข
๐๗/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๘๑
นายอภิวัฒน์ ภูมิจารย์

๐๓/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๘๒
นายอนันต์ โตทอง

๐๑/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๘๓
นางปราณี โกวิทย์พนาดร

๐๑/๐๑/๒๔๙๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๘๔
นางจำป ปานศิลา

๐๑/๑๐/๒๔๙๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๘๕
นางลำไย ชูชาติ

๑๓/๐๒/๒๔๙๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๘๖
นางสุนีย์ วัยวิจิตร

๐๖/๐๓/๒๔๙๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๘๗
นางสละ นาครอด

๑๘/๐๒/๒๕๐๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๘๘
นางชะเอม ลอยประดิษฐ์

๐๒/๐๖/๒๕๐๗
เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๘๙
นางจันทนา สุขชู

๓๐/๑๒/๒๕๐๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๙๐
นางสาวจำนงค์ ชะวาริด

๓๑/๑๒/๒๕๐๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๙๑
นางดาหวัน บุญคง

๐๑/๑๑/๒๕๐๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๙๒
นางสาวขวัญจิตร บูรภาพ

๓๑/๑๒/๒๕๐๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๙๓
นางสุฌานี ศรีขาว

๒๖/๐๑/๒๕๐๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๙๔
นางนงค์ลักษณ์ ลอยประดิษฐ์

๐๘/๐๖/๒๕๐๙
เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๐๙๕
นางสาวจิณห์นิภา นาคแนม

๑๘/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๙๖
นางสาวสุนีย์ อ้นบุตร

๐๑/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๙๗
นางจำเรียง พลายระหาร

๑๙/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๙๘
นางจรูญ ศรีทอง

๑๙/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๐๙๙
นางรุ่งทิวา แซ่เจียง

๑๖/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๐๐
นางสาวสุขพักตร์ษา ทองมหา

๑๙/๐๙/๒๕๑๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๐๑
นางสาวสายทอง อ้นพา

๐๒/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๐๒
นางวรรณพร มะลิลา

๑๗/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๐๓
นางศกลวรรณ ขอนทอง

๒๗/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๐๔
นางสาวส้มลิม

้

ยอดจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๐๕
นางสาวทองหล่อ ติสิรานนท์

๑๑/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๐๖
นางโฉมเฉลา เทียนชัย

๑๗/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๐๗
นางสาวนฤมล พัดพ่วง

๑๓/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๐๘
นางสาววีระญา สุบรรณครุธ

๐๒/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๐๙
นางสาวอุไร ฟกปน

๑๘/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๑๐
นางนำผึง

้

เอียมเคลือบ

่

๒๓/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๑๑

นางสาวปราณี คุ้มวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๑๒

นางสาววัชรียา สงวนสุข

๑๒/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๑๓

นางสาวประสาร จันทร์กระจ่าง
๐๖/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๑๔

นางสาวพีรญา ภู่พุ่ม
๐๙/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๑๕

นางสาววิไลรักษ์ เอียมรักษา

่

๒๗/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๑๖

นางสาวสรัญญา สาพิศ

๑๗/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๑๗

นางสาวเนือทอง

้

เสือดำ
๑๗/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๑๘

นางสาวสุนิษา ยอดประเสริฐ
๐๔/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๑๙

นางสาวสุพรรณี กอบธัญกิจ
๒๗/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๒๐
นางสาวจิตราภรณ์ เรืองศิลป

๐๖/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๒๑

นางสาวอ้อ สมนึก
๒๙/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๒๒

นางนลินี ศรีชมภู
๐๘/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๒๓

นางสาวปาวีณา กล้าการนา
๑๒/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๒๔

นางสาวลัดดาวัลย์ เฉลยศรี
๒๔/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๒๕

นางสาวเกตุชริน เสนเกตุ
๒๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๒๖

นางสาวพิมพร แสงสุวรรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๒๗

นางสาวสุนารี เกษสาคร

๒๑/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๒๘

นางสาวกษญา หาญคำภา
๐๑/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๒๙

นางสาวจันทร์ทิพย์ อ่อนทรายแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๑๓๐
นางสาวอรกัญญา แทนจะโปะ

๑๔/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๓๑

นางสาวจตุพร คันศร
๐๖/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๓๒

นางสาวเยาวเรศ หอมรืน

่

๐๔/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๓๓

นางสาวสุจิตรา ดรุณเพ็ชร
๑๙/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๓๔
นางสาวอักษรสวรรค์ แก้วสมพงศ์

๐๑/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๓๕

นางสาวเมขลา สายจีน
๐๖/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๓๖

นางชุติมา จันทร์อ่อน
๐๖/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๓๗

นางสาวปยะดา พรหมอินทร์
๒๓/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๓๘

นายวิมลชัย สิลารักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ เสาร์คำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงสิริพัชร เมฆวัน

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ วงเวียนคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงมาริก้า เดเกนโคลเบ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงภัณฑิรา พรหมทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงปราณปรียา ทองคำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๔๕

เด็กชายธนชิต คำทรัพย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๔๖

เด็กชายภคิน มีมุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๔๗

เด็กชายสราวุธ วุฒิธรรมโชติ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงสุธิฌา บัวบาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงศุภิสรา คำโม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงชลลดา พุ่มจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงณัฐชา สุวรรณภูมิ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงดลนภา ใจตุ่น
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงกาญจนสุดา ชัยศักดิศรี

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๕๔ เด็กหญิงพัฒน์พิมพ์พร
วันนา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงมัธยา คำพวงวิจิตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงธัญชนก นุชอนงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงปราญชลี ชมใจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงธันยาพร พรหมทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๕๙

เด็กชายกฤษณะ บุญอ้อม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงกนกกาญจน์ วัฒนศิริ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงนันทิกานต์ อ่อนน่วม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงบูรณศรี คชฤทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงนันท์นภัส คนทน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงปราริฉัตร ไกรยะราช

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงชัญญาภา ดีใจ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๖๖

เด็กชายอธิภัทร ทรัพย์ประชา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๖๗

เด็กชายธนพนธ์ อำปลัง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงปรวีร์ แผนดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงสวรรยา ขนานเยียม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงธนัชชา บุญพลอย

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๗๑

เด็กชายพงศธร ทับทิม
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ อ่อนคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงสุวรรณิษา สนิทมาก
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปนแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงกังสดาล ดาอิม

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงเมลริษา ทองโคตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงชาลิสา เวียงสวัวดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงวริศรา เหล่าปลาศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงอนงค์ โปร่งจิต
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงสุภาพร โกมล

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงนาตาลี เทพรส
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๘๒

นางสาวพรรณพร จ้อนแจง
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๘๓

นางสาวพิมพ์ชล ไชยรา
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๘๔
นางสาวพลอยพรรณ ก๊กตระกูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๘๕

นางสาวตติยา นาคกุญชร
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๘๖

นางสาวนงนุช เชียงปา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๘๗

นางสาวศุภรัตน์ ชลนะ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงสิริมา ระรืน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๘๙

นางสาววิไลวรรณ น่วมทนะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๙๐
นางสาวณิชาพัชร์ สุขสะอาด

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๙๑

นางสาวพรปวีร์ อนันต์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๙๒

นางสาววรรวิษา เรืองสมบัติ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๙๓

นายนภดล ใจกล้า
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๙๔

นายนภดล โพธิบัลลังค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงนำฝน กะระละสูตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๙๖

นายรัชชานนท์ จุลจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๙๗

นางสาวจันทร์ฉาย สมบูรณ์ดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๙๘

นางสาวนิติกานต์ กาจา
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๑๙๙

นางสาวหัสยา พรมมา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๒๐๐
นางสาวหทัยชนก แสนชัยวงค์

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๐๑
นางสาวฐนิชา คล่องณรงค์

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงสุพัตตา นาเมืองรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๐๓
นางสาวตรีธิดา สุขวัฒนาสินิทธ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๐๔
นางสาวลดาวัลย์ ลันดา

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงชนิฎามาศข์ อมฤกษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๐๖
นางสาวชุลีพร กัลปพฤกษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายนาซี บัวบาง

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๐๘
นางสาวสุชาลี เจริญรอย

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๐๙
นายอภิสิทธิ

์

ธาระทาน
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๑๐
นางสาวขนิษฐา มังทอง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๑๑

นางสาวณัตฐาภรณ์ ยีโพธิ

่ ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๑๒

นายไพรัตน์ คำหล้า
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๑๓

นางสาวศิริลักษ์ แก่งศิริ
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๑๔

นายจิตติณณ์ ธรรมชัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๑๕

นายทศพล ทิพย์สันเฑียะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๑๖

นางสาวณัฐวรรณ แสงสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๑๗

นางสาวกัญญารัตน์ หมืนแสง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๑๘

นางสาวสุธิชา อุปจจ๊ะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๑๙

นางสาวจันจิรา มันวิง

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๒๐
นางสาวรัฐษญา เคนามัน

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๒๑

นางสาวสกุลรัตน์ พิรอดรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๒๒

นางสาวสุพัตรา พวงสมบัติ
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงวาริน จำปาทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๒๔

นายเกริกพล อินมร์จันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๒๕

นายภาณุพงศ์ ขุนลี
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๒๖

นายธนวัฒน์ เกตุมี
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๒๗

นางสาวอรอนงค์ อำตำดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๒๘

นางสาวอังคณา สุขเกษ
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๒๙

นายคิม เคร็ทซ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๓๐
นางสาวเกวลิน สุขเกษม

๐๓/๐๒/๒๕๔๐
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๓๑

นางสาวปรีญาภรณ์ สุขอ่วม
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงสุรางคณา นาครัตน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ถ่อมกาย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงกชพรรณ สันทวิลาศ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

วัดพระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงมาริสา งามตรง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๓๖

นางสาวมะลิ เจริญศิลป
๒๒/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๓๗

นางสาวสุดใจ ปานน้อย
๑๓/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๓๘

นางสาวจินตนา วงศ์อาสา
๑๕/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๓๙

นางสาวสุดาพร แก้วกัณหา
๐๑/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๔๐
นางสาวภัสราภรณ์ จนุช

๓๑/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๔๑

เด็กชายดนุพล กรตุ้ม
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๔๒

เด็กชายพุฒิธาดา ผาสุขจิตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงกชพร เชียวกสิกร

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงอนุสรา จันทร์ทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงอุมาพร สาลี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อัมเรศ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงแก้วตา นำเพชร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงชฎาวีร์ คูวิบูลย์ศิลป
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงธิดาพร มงแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงพรพิมล กุลบุตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงวรรณษา พุ่มเพ็ง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงวรณุช เปลืองนุช

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงกชกร ใยบัว
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา วัดพระบรมธาตุ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงสุจิตรา แต่งอ่อน
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ โกธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงณัฏฐนิชา พันลาพ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงอะริสา กอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงกนกภรณ์ รนกระโทก
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายรุ่งเพชร สีรัก
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงนุสรา บุตรวิไล

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๖๑

เด็กหญิงปณิตา ผ่อนตาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงสุภาวดี ผางดวงดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงพัณณิตา รักษาสระน้อย
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงภากร แต่งอ่อน
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงศศิวรรณ วาระสินา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงอินทิรา สมคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงชนิดา มณีวงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงบุษบา คำเทศ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงพรรภษา เภตรา
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายอดุลย์ โพธิอินทร์

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา ม่วงทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังทอง วัดวังทอง  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงมินตรา วงษ์ทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงนิภาพร มณีนก
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงปวีณ์นุช ทิพยนนท์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายอคเดช แก้วประภา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงปราริฉัตร วิลัยหก
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๗๗ เด็กหญิงอัณณ์กาญจน์
สวนไม้หอม

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงณัฐริกาณ์ ประเสริฐสิทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงวิภาวี นุ่มเกลียง

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงขวัญข้าว บุญเกิด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงชัชญา ด้วงหอม
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงปรณรร คำบรรลือ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๘๓

เด็กชายวสุพล นวลทิม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงชณัณญา ทาวงศ์ษา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงธีรดา วจีสัจจะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงชนิดาภา มามี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงณัฐสุดา พลพรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๘๘

เด็กหญิงบุรัสกร ไพโรจน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายวิษณุ ขยันกสิกร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงอัจฉรา ไชยชนะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงชลธิชา แสงจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงธัชชาภรณ์ สงวนศักดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายสิทธิชัย เตียอำนวยชัย

๋

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงญาดา ตรีบุพชาติสกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงแพรวพรรณ แซ่ลี

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๙๖

เด็กหญิงสุรภา สิงห์หะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงสุทธิดา แสงจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงณัฐนิชา พวงทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ นาคพยนต์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงนภัสรพี อินทร์เพ็ญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงวัชรพร เอียมวงค์

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายวีรภัทร เพ็ญต่าย

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงชนาธิป แก้วเพชร

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงนัฐธิดา คงสมทรง

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงธารทิพย์ เทศกาล

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทวีสาร

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงชนกภัทท์ บัวทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงปาริตา ดอกกุหลาบ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงชญานี พงษ์ผ่องพูล

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงแพรวา ประพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงศรินดา ขุมเพชร
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงทิพยภัสสร์ ถังทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงนิชากร บุญเปรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๑๔

เด็กชายศุภกร สุขสัมพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายศุภกร สุภักดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีโพธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงพัชรินภรณ์ ใจแสน

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงพชรวรรณ บัวผัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงสุภัทรติญา แก้วนอก
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายนาธาน หวังพิทักษ์วงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงขจีรัตน์ ทิพฤาชา
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ รุ่งแจ้ง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงพรรัตนวดี สิทธิชัยศิโรรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๒๔

นางสาวอรวรรณ เกิดอินทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๒๕

นางสาวพิชชาภา ตรงสกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงถิรพร ฟกนาค
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๒๗

นายณัฐภัทร ศรีวิชัยลำพันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๒๘

นายปองภพ เกตุทิม
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๒๙

นางสาวเรณู สมสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๓๐
นางสาวพรรณพษา ราชศิริ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๓๑

นางสาวณัฐฐาพร จอมแปง
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๓๒

นางสาวภัทรสุดา เรืองเดช
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๓๓

นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๓๔

นางสาวมาลินี ธรรมชาติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๓๕

นางสาวอภิญญา คำแถม
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๓๖

นางสาวณิราวรรณ แสงชุ่ม
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๓๗

นางสาวสุดารัตน์ ขวัญเมือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๓๘
นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วประเสริฐ

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๓๙

นางสาวปยวรรณ น้อยฉลาด
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายศิริวรรณ น้อยเอียม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๔๑

นางสาวกิติมา ไม้หอม
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๔๒

นางสาวภัคจิรา ชุ่มรัศมี
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๔๓

นางสาวนริศรา มงคลสระ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๔๔

นางสาวเกวลิน ผิวสว่าง
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๔๕

นางสาวออมสิน สามงามยา

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๔๖

นางสาวนัทธมน ตังนิยม

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๔๗

นางสาวศิริรักษ์ ธีระบุตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๔๘

นางสาวรัตติกาล คำชู
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๔๙

นายสุพัฒชัย โพธิเงิน

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๕๐
นางสาวธิษณา คำแดง

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๕๑

นางสาวศิริรัตน์ กลำโพธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๕๒

นางสาวณัฐสุดา เมธาสถิตย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๕๓

นางสาวนิภัทร์สิริ พวงไธสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๕๔

นางสาวเก็จมณี สมันทสาริกิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๕๕

นางสาวธีรวีร์ สิริวัฒน์วโรชา
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๕๖

นางสาวอนุสรณ์ บัวขาว

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๕๗

นางสาวปรียา สุขเกษม
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๕๘

นายศรีสวัสดิ

์

กาลมูล
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๕๙

นางสาวบัวชมภู ตังมัน

้ ่

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๖๐
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีการักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๖๑

นางสาวพิมพ์ลภัส ทองปลัง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๖๒

นางสาวจิติพร สมสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๖๓
นางสาวเสาวลักษณ์ ใจอินทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๖๔

นางสาวเปรมวดี ดอกกุหลาบ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๖๕

นายสุภัควุฒิ สีระสา

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๖๖

นางสาวศิรดา กาญจนจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๖๗

นางสาวจิราพัชร ยลอม
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๖๘

นางสาวอาภาสิริ สุวรรณประเสริฐ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๖๙

นางสาวสุพิชชา คงพูล
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๗๐
นางสาวสันห์ฤทัย ปรางศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๗๑

นางสาวกนกพร ศุภกิจกาญจนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๗๒

นายนัฏพล กรุษคง
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๗๓

นางสาวเกศกนก เวทสุวรรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๗๔

นางสาวธนารีย์ ชูชืน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๓๗๕

นายรณรงค์ฤทธิ

์

นิรคม
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๗๖

นางสาวพรชนัน พวงทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๗๗

นางสาวทิพย์เกษร พุ่มใย
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๗๘

นางสาวสุกฤตา แซ่เฮ่ง
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๗๙

นางสาวโชติมา เมืองลอย
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๘๐
นางสาวอภีษฎา โสภานุสนธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๘๑

นางสาววิสสุตา เรืองวงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๘๒

นางสาวพรรณี หิรัญญาพร
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๘๓

นางสาวสุนิสา ลาภปญญา
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๘๔

นางสาวจุฑามาส ยาโสภา
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๘๕

นางสาวสุกัญญา กองสาสนะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๘๖

นางสาวศศิธร ทองหล่อ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๘๗

นางสาวดวงเพชร เทียมหลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๘๘

นางสาวฤทัยทิพย์ พลสิงห์
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา วัดเสด็จ  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงมัทนีย์ จตุรงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำดิบ วัดบ่อสามแสน  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายอนุรักษ์ ใจเทียง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายธวัชชัย กาบชุ่ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายนัฐวุฒิ ศักดา
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายกฤษฏา กล้าหาญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายปรมิน นุ้ยสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายวริฑธินันท์ มากบุญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๙๖

เด็กชายสหรัถ ต่างแดน
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๙๗

เด็กชายนวพล ทองคำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายจตุรพร นิลบดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายนัฐวุฒิ ประชาสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายพงศ์พัฒ พุ่มระย้า

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายชัยมงคล กองแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายณัฐพล คำพานุช

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายธวัชชัย ปรีเปรม

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายกฤษดา ภูชืนบาน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงปนัดดา หลิมพลอย

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประชาสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงชยกร สืบคุณะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงอาภัสรา หมันวงศ์

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงมาริสา ทองดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงณัฐชา มารมย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงกิตญาพร ทองดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๑๒

เด็กหญิงพัชราภา ภาคกินนอน
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงทิพย์วรา นาคกลำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงวิมลศิริ บุญส่ง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปนสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๑๖

เด็กหญิงลดามาส มากบุญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงสุจิตรา อินจีน
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงอภิญญา ด่านขุนทด
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงปยะฉัตร แสงผึง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงณัฐชา สลักคำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงนิภา พนระพัด
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ สาระสาริน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ เอมโอฐ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา เกษนิษกิจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม วัดทุ่งสวน  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายนรินทร์ สวรรค์หลง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงสิริมา แก้วหลวง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายชัยพฤกษ์ แก้วพลตรัง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงปรัทยารัตน์ สิงห์เถือน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงพัตรพิมล อินทปน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองแดงสี

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๓๑

เด็กชายคุณากร ศรีเจริญรุ่งเรือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงอัจฉรา เขียนน้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงณิชากร ประสิทธินาวา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๓๔

เด็กชายพริษฐ์ธนต์ ศรีภานุมาตุ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายธวัชชัย ไทรงาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายธัญยธรณ์
เจริญพงษ์พาณิชย์ ๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงศิรภัสร อ่อนน่วม
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงรัชนก คำพา
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายภูตะวัน น้อยสนิท
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายธนพันธ์ พรรษา

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายปญญา ประสิทธิเขตกิจ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ เกิดมงคล
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงอภิญญา วงษ์จำปา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงศิริพร ชืนอ่อน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓ / ๖๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงธัญพักตร์ อ่อนณนัยน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๔๖

เด็กชายชัชวาล เวชกร
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๔๗

เด็กชายวิศวะ ตวงโชติชวากุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๔๘

เด็กชายณัฐพล จันคง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๔๙

เด็กชายอภิรัชต์ โพธิทอง

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายชญานนท์ บุญศักดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๕๑

เด็กชายเอกรินทร์ แย้มเกษร
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๕๓

เด็กชายพลางกูร กวาวสนัน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายกิตติพันธุ์ ขันทสิกรรม
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๕๕

เด็กชายกนกพล บุญเลิศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายภานุพงศ์ บรรพตธรรม
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายวรรณรัตน์ ลีนะวัฒนา

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงกรกมล หงษ์ทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๕๙

เด็กหญิงนาฎลดา
เสาวภาคย์พานิชย์ ๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงนฤมล เปรมบุญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงศศิธร นุชพิเรนทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงสุชัญญา ลาภเดโช
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงวิมลศิริ เสิบกลิน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงภัทรพร เข็มทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงอรพิมล ศรีจิ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงกณิกนันท์ นิลทับ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงชลธิชา จำปาวะดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงนำทิพย์ ฟกเขียว
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงธิญาดา เผือกคล้าย
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงอริศา เถาวัลย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๗๑

เด็กหญิงสุธามาศ ฉิวจิว

๋

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายณัฐกุณ เกิดพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๗๓

เด็กชายรวีวงศ์ บุญมาทัน
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๗๔

เด็กชายปรมินษ์ พรหมจินดา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงณัฐฐาเนตร เกษสุวรรณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงวิภา เสมสวัสดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ เสชัง
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงดลพร รุ่งจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงกัญญา อุทมนเอกเดโช
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงชุดา ดีสวัสดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงวิภาวดี สิงห์เถือน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงปลืมกมล

้

ชนะภัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงพิชญาภัค เรือศรีจันทร์

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงสุทธิดา คำหอม
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงขวัญสิริ อู่เรือ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๘๖

เด็กหญิงมันทนา เรืองแสง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายธนาวุฒิ บุญส่ง
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๘๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เทียงพนม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายอรรฐพร ภู่สุวรรณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายสุรพิชญ์ เงางาม

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงสุภาพรรณ์ เกมหายุง
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงเพชรลดา โพธิแตง

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ ไม้สนธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงปานดา อยู่เกษ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงปยะฉัตร สุวรรณจันทรา
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงดวงทิพย์ โสพิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๙๗

เด็กชายอดุลย์ ยอดสุทธิ
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๙๘

เด็กหญิงจริยา พงษ์ไทย
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงวรรษมณ ถนอมรอด
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงสุชาดา หาญสาริกิจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงนันธิดา นุตพงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงพิชญาดา เรือศรีจันทร์

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรรักษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงสุธาศิณี ฉิมจิว

๋

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงสิริวิมล ขุนทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๐๖
นายก่อพงศ์ ขันสิงห์

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๐๗
นายกิตติพัฒน์ ขุนพิลึก

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๐๘
นายณัฐพล ประจงสุข

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๐๙
นายกันตภณ สุขชุ่ม

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๑๐
นายชุติพนธ์ อาจธัญกรณ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๑๑

นางสาวเปยมลาภ เนือทองสยาม

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๑๒

นางสาวณัฐสุดา แสนกาษา
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๑๓

นางสาวพัชรี นาคมอญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๑๔

นางสาวกฤษณา เฮงสิ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕ / ๖๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๕๑๕

นางสาวดรุณวรรณ ปานเกิด
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๑๖

นางสาวพิมพ์วจี กลำโพธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๑๗

นางสาวสิริลักษณ์ ด้วงสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๑๘

นางสาวกัณขนิษฐา แจ่มใส
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๑๙

นายพิมลเมศ ทรัพย์ประภาสุข
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๒๐
นายภาณุวัฒน์ ผลเศรษฐี

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๒๑

นายวงศธร บุญศักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๒๒

นายประเสริฐ ล้อมสุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๒๓

นายธีรพงษ์ ทองสุวรรณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๒๔

นางสาวศิริวรรณ กิจจา
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๒๕
นางสาวพรรณประภา

พรายอินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๒๖

นางสาวพัชราภรณ์ ดำสนิท
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๒๗

นางสาวอภิญญา พรหมเอียด
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๒๘

นายธนวัฒน์ อุปนันชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๒๙

นายณํฐศักดิ

์

กิงวาที

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๓๐
นายพงษ์สิทธิ

์

ปนเหน่ง
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๓๑

นายวายุภัทร ชุนณวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๓๒

นางสาวศิริยาภรณ์ สว่างแผ้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๓๓

นางสาวตวงทอง มณีรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๓๔

นางสาวอัจฉรา สมศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๓๕

นางสาวสุมิตรา ดีเลิศ
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๓๖

นางสาวอรไพลิน กันยาโพธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๓๗

นางสาวกมลวรรณ โกธัญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๓๘

นางสาวสุปรียา นุ่มน้อย
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๓๙

นายไชยวัฒน์ เติมผาสุขเจริญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๔๐
นายธีรศักดิ

์

ขวัญมา
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๔๑

นายชลสิทธิ

์

สุทธี
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๔๒

นางสาวขนิษฐา ธิขันธ์ติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๔๓

นางสาวสุภาวดี พวงทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๔๔

นางสาวนราทิพย์ จันทร์พรหม
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๔๕

นางสาวนฤมล กะมุทากร
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๔๖

นางสาวศิรินภา มะนูญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๔๗

นางสาวอรัญญา สุวรรณพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๔๘

นางสาวฉัตรลดา คำภิลานน
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๔๙

นางสาวพรธิดา จันทรภูมิ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๕๕๐
นางสาวนัทริกา อินตาโสภี

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๕๑

นางสาวบุษยา คงลำพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๕๒

นางสาวผไทมาส นุ่นงาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๕๓

นางสาวจุฑารัตน์ กิงสกล

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๕๔

นางสาวพัชรา อินตา
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๕๕

นางสาวอัญชลี สีนวล
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๕๖

นายฉัตรชัย บุญเพชร
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๕๗

นางสาวนำทิพย์ ดิษสอน
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๕๘

นางสาวชนาภัทร สามทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๕๙

นางสาวนัทวรรณ นุตพงษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๖๐
นางสาวกัลยากร วัฒนศิริ

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๖๑

นางสาววิภาวรรณ ภูนาคเกียว
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๖๒

นางสาวภัคจิรา เอียมสอาด

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๖๓

นางสาวจณิสตา อินเลียง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๖๔

นางสาวณัฐกานต์ กลินมณฑา

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๖๕

นางสาววัชราภรณ์ ม่วงทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๖๖

นางสาวสุวิมล เยาวพิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๖๗

นางสาวภาวิดา มาลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๖๘

นางสาวอทิตยา มีมุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๖๙

นางสาวศศิธร ไชยัญโต
๒๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๗๐
นางสาววสุนันท์ ภู่จีน

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๗๑

นางสาววาสนา บุญบรรดาล
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

วัดโขมงหัก  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๗๒

นางสาวณรินทร ไชยเลิศ
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๗๓

นางสาวทิพย์วิมล นนทะพัฒน์
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๗๔

นางสาวเหมือนฝน แข็งธัญการ
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๗๕

นางสาวอริสา กนกสิงห์
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๗๖

นางสาวเกศราพร คำแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๗๗

นายสิทธิพงษ์ สุวรรณ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๗๘

นายอนุพงศ์ จารุวัฒน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

วัดบาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงวรรณภา ศรีวิลัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสวัสดิ

์ ์

วัดศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงรุ่งอรุณ พระนิชดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสวัสดิ

์ ์

วัดศรีโพธิสวัสดิ

์ ์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงอุษณีย์ ลีจ้อย
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก วัดศรีมณีไพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงอริสา ดาแว่น
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก วัดศรีมณีไพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายเอกชัย ข่ายทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงจันทร์รฉัตร เนตรยิม

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๕๘๕

นายภูมินทร์ ขันอินทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๘๖

นายอรัญชัย ศรีดำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๘๗

นางสาวศศิธร นามแสง
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๘๘

นางสาวพัชรินทร์ ภัทรไกร
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๘๙

นางสาววรีรัตน์ สุคำตา
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๙๐
นางสาวเบญจมาศ ผิวขาว

๐๓/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๙๑
นางสาวปวรรณรัตน์ เขียวลี

๓๐/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงศุภลักขณา มีผล

๒๙/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

วัดบาง  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๙๓

นายอัศนี แซ่ว่าง
๐๙/๐๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๙๔

นางสาวชญานี แซ่ฉัว

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

วัดสระเตย  

กพ ๓๖๕๙/๐๕๙๕

เด็กชายธีรยุทธ สมระกาศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

วัดโพธิทะเล

์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงชลธิชา กิวิพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

วัดโพธิทะเล

์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายสิทธิชัย ทองด้วย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

วัดโพธิทะเล

์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายวงศธร รอดกสิกรรม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

วัดโพธิทะเล

์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๕๙๙

เด็กชายวัทธิกร นิลพัฒน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
วัดโพธิทะเล

์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายวรวิทย์ แก้วจอหอ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

วัดโพธิทะเล

์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายธีรพัฒน์ นาทะทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

วัดโพธิทะเล

์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงสุธิตา แสนวัง

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
วัดโพธิทะเล

์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงธัญชนก ย้อมสี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

วัดโพธิทะเล

์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายธนากร หงษ์ทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
วัดโพธิทะเล

์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายชัยวัฒน์ คัฒจรรย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
วัดโพธิทะเล

์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายวุฒิชัย หวานอารมณ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
วัดโพธิทะเล

์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงล้อมเดือน อนุพัฒน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

วัดโพธิทะเล

์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายนัทธพงศ์ ช่ออังชัน

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

วัดโพธิทะเล

์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายภาคิน กระต่ายทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

วัดโพธิทะเล

์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายรณชัย ไชยธรรม

๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๑๑

เด็กชายบดินทร์ พรมจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๑๒
เด็กชายฐาปนะพงษ์ อินไชย

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายภาคภูมิ จันทะกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายพชรพล ปราบวิลัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๑๕

เด็กชายสุทธิโชค สานนท์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงไพลินพลอย จันทร์ชารี

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ บุ่งหวาย

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงวรัญชาญา ชลพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงศุทธินี เข็มพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงพัชริดา ผจญจิตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงจิดาภา ผิวเหลือง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงนันทกานต์ บุศดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ อันภักดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๒๔ เด็กหญิงปริยะภาภรณ์
อินเหล็ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายอรรถพล พันธ์ยัง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงเกษนภา กระบวนศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงกรรณฑริกา สุทธิเมฆ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงฐิติมา สอนพงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงณัฐวดี ขุนพิลึก
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงมานิตา สมานพงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๓๑

นางสาวรัชนีพร สุทธวิรีสรรค์
๒๒/๑๐/๒๔๙๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๓๒

นางมัลลิกา นาคน้อย
๐๓/๐๒/๒๕๐๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๓๓

นางจิรารัตน์ พุทธรักษา
๑๕/๑๐/๒๕๐๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๓๔

นางสุพิชญา กันทะวงค์
๒๓/๑๐/๒๕๑๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๓๕

นางจีราภรณ์ มีขันหมาก
๑๙/๐๘/๒๕๑๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๓๖

นางสาววิไลพร สุขขา

๒๒/๑๑/๒๕๓๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๓๗

เด็กชายธนสาร ศีรินัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงอริศรา การัตน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงรนิษฐา หอมมาลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงกาญจนา วิสิทธิ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงนิภาวรรณ สายสะอาด
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงกมัยธร บุรวัฒน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงนำทิพย์ นิลฉำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายกนกพล สะหะชาติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายอ้อ พม่า

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๔๖

เด็กชายนาถวัฒน์ เพชรประสม
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายคมสันต์ กลินพยอม

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๔๘

เด็กชายวินัย นกเล็ก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงกิงกาญจ์

่

สมนึก
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๕๐
นางประเนียน แก้วมาลากุล

๒๒/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดคูยาง วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๕๑

นางสาวอรวรรณ บดีรัฐ
๒๐/๐๒/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดคูยาง วัดมหาโพธิมงคล  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายกรกวี เอียมรอด

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วัดวังเพชร  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๕๓

เด็กชายพรเทพ เจนไชย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วัดวังเพชร  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๕๔

เด็กชายจักรพงษ์ ทองรวม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วัดวังเพชร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๖๕๕

เด็กชายสุรพัศ เงินมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วัดวังเพชร  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายสุนทรีลักษณ์ โนนตูม

๐๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วัดวังเพชร  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงปนัดดา ตุ้มทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วัดวังเพชร  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มาลาพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วัดวังเพชร  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงชุตินันท์ ลำเลิศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วัดวังเพชร  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงนวนันท์ ลีลับ

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วัดวังเพชร  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๖๑

เด็กชายปรีชา วันดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

วัดวังเพชร  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ มณีฟา

๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
วัดสระเตย  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงปรียาพร พรทิพย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
วัดสระเตย  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงอภิญญา เจริญศิลป
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
วัดสระเตย  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงพัชราภา แพลอย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
วัดสระเตย  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๖๖

นางแสงจันทร์ บ่อน้อย
๑๘/๐๙/๒๕๐๐

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๖๗

นางกาญจนา อนุเพชร
๑๓/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๖๘

นางรัตนาภรณ์ ระวรรณ
๐๑/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๖๙

นางมาลินี พุ่มมาลัย
๑๗/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๗๐
นางสาวเกศวดี แก่งศิริ

๓๑/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายวีรพล แก่งศิริ
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๗๒

เด็กชายนัทวัฒน์ ชำนาญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๗๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คงนิสัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายอรัญญะ เกิดสนอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายวีระวัฒน์ นะพูล
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายธันวา โม้ปอ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๗๗

เด็กชายสิทธินันท์ ตระสืบ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงปภัสรา แสงอุไร
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงปรารถนา เหลืองชลธาร
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงอภิชญา สันตยานันท์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงชลธิชา ไชยลังกา
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงจันทร์ฉาย ถาวร
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงเบญจมาศ เย็นสบาย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงนำหวาน โสมะภี
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงพิมพ์นิภา สมสวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทยาคม
วัดสหราษฎร์รังสรรค์

 

กพ ๓๖๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายกิตติพันธ์ ทึกแปลง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโท้ง วัดนำโท้ง  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงอรทัย กว้างขวาง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโท้ง วัดนำโท้ง  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงวันดี ศิริโสภา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโท้ง วัดนำโท้ง  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงจิณาภา แก้ววงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโท้ง วัดนำโท้ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงสดดาวัลย์ ขวัญมา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโท้ง วัดนำโท้ง  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๙๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวอุไร
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโท้ง วัดนำโท้ง  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๙๒

เด็กชายปญญากรภ์ สินภักดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงกานติมา บุญนัง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายเผดิมพงศ์ จำนวน
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๙๕

เด็กชายฉัตรภูวีร์ มณีวงค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ พันธะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงสุชาดา วิรัตจินดา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงรัตนาพร สุขรวย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงสุจิตรา เทพหมอยา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายวรวุฒิ เตียมทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายสุวิตต์ มุงแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายวราวุธ หะขุนทด

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงนฤมล ทิพย์ทิวากรกุล

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงรัญชนก อิมอำ

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงณัฐฐิชา คงเพชรศักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงจิราพร เกษรเกิด

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายมงคล เต็มดวง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงปวีณา หนูเครือ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายสมบัติ หล้าสุวงค์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายปารวัฒน์ ทองมี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงสุธาวี ผางดวงดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๑๒

เด็กชายประมี โอชารส
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงปวีณา กันทะบุตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงนาฎลดา ภุชงค์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงปนัตฐา พุกนัด
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายธวัชชัย นารอด
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายธเนศ ประเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายนนท์นภัฒน์ นิจสุข

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายพงศพัศ เอือเฟอ

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายธีรวุฒิ พิลึก

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายจักรกฤต ปสูงเนิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายสราวุธ ประถมอินทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายอรรถกร กล้ากสิกิจ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๒๔

เด็กชายอนุสรณ์ จันทร์สิงห์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

การดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ สุรอยะวงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ประมูลทรัพย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยเปงวงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๒๙

เด็กชายภาสกรณ์ บัวชืน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายประเสริฐ เทียมเทวา

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายชนะชัย จอมศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๓๒

นางวรรณี หงษ์สามสิบเจ็ด
๐๑/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ วัดอุทุมพร  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงเกษราภรณ์ สิงห์คำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงแพรวพราว พวงสมบัติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงแว่นทิพย์ ฉุนฉำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๓๖

นางสาวสุทธิดา วงศ์อาสา
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงสุมิลตรา ผิวขาว
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงอาภานุช รักบ้านแก่ง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงพนิตพร ใจตา
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๔๐ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
สนองญาติ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มาตกาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงนัยนา สุกสอน
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงพลอยไพริน สมวงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงเมธาพร สิงคำโล
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายพีระพัฒน์ วุฒิพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงเจนวลี สงเนย
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๔๗

เด็กชายอัษฎา มหัตรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขัดสาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงชูลี แก้วมณี
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงสุภาวดี คำมาอุต

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๕๑

เด็กหญิงศศินา หลวงแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงสุมิตรา เอ็มมีเชือ

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๕๓

นางสาวจุฬาลักษณ์ อินไผ่
๑๒/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๕๔

นางสาวอัจฉราพร เมทา
๑๔/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๕๕

นางสาวกันธิยา เส้าเปา
๑๖/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๕๖
นางสาวอัจราพรรณ ขัดทาน

๒๘/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๕๗

นายรัชชานนท์ สุนันตาวงศ์
๑๐/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม วัดนาบ่อคำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงกุลนวธิดา ปดชาลี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๕๙ เด็กชายมนต์ประเสริฐ
แดงนา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงนำทิพย์ บุญเลิศ

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงสุภาวรรณ สารน้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงกาญจนา ศรีวิเศษ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงชมพู่ จันดา
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงธันยพร เผือกหนู
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงอาริยา สาระแสน
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงกรรณิกา หลวงนุช
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงชลธิชา โพไธสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงวนิสรา กาฮือ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงสุพรรณี กล้าดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ งามเสริฐ

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงบุศรากร แก้วสำโรง
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงณัฐชลาลัย หวังเต่ากลาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๗๓

นางสาววิไลวรรณ แสนชัยวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๗๔

นางสาวศิญาณี ละน้อย
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงพิจิตรา สิทธิสงคราม
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

วัดบ้านปางขนุน  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๗๖

เด็กชายพงษธร ภู่ยอดยิง

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงจารุวรรณ รุ่งเรืองศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงวรรณวิสา ชัยสร
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงศิรินทา โทจำปา
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายภูมินทร์ สินคง

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๘๑

เด็กชายโอลิเวอร์ เคร็ทซ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงสุพัตรา เชือชาติ

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงชลทิชา เทพาชมพู
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงผกามาศ สุขแจ่ม
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๘๕

เด็กชายสุธิชัย การบรรจง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงวรรณา จันธิยะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงชลดา แสนยม
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายพรพิมล เสือเจริญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงสุรารักษ์ ทองสี
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายอัศวิน ฉิมสุข

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายทศพล ศักดิเสือ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงฐิติมา สมเจริญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงฝนมณี สามสาลี
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๙๔

เด็กหญิงอรสา ฤทธิศรีบุญ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๗๙๕

เด็กชายกฤษฎา นิยมวงศ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายพันศักดิ

์

อุปนันชัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๙๗

เด็กชายศุภกิจติ

์

ขุนศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายศุภกิตต์ มันคง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

บัวเรียน
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายศิรศักดิ

์

กันดวง
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายธนภัทร ไชยยะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายธีรภัทร์ กำเนิด

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายพลูทรัพย์ นิลสนธิ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายวีระพงษ์ ศรีลาวงค์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ คำสุทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายจิรพัฒน์ จอมคีรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายสหรัฐ แสงจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายพุฒิพงษ์ กฤษวงค์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายอนุชา คำแสง

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงชนัญธิดา ประทุมมาตร

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๑๑

เด็กชายนภดล ประภัสสร
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายอภิรัตน์ แก้วกอเกตุ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๑๓

เด็กชายสายฟา สุขจิตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ยุติไธสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงโชติกา บุญสืบ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๑๖

เด็กชายสรายุทธ สมบุตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชัยสร
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ ไผ่งาม
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงนริศรา มะทิตา
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๒๐
นางสาวยุพาพร ศรีแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา วัดหนองปลิง  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงพรทิพย์ บุญสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๖๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงหยก คำเมฆ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๖๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายพงษ์พิชิต สุวรักษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๖๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงภิรนัน พูลภาค
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๖๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงสุภัตรา เอียมชม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๖๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงธนาพร ตังมัน

้ ่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๖๕๙/๐๘๒๗

นายธราวุฒิ ปนทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๖๕๙/๐๘๒๘

เด็กชายธัญญฤทธิ

์

หอมโปร่ง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๖๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงนทีรัตน์ ศรีหอมไกล
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงประภาพร ทองหล่อ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๖๕๙/๐๘๓๑

นางสาวปาริฉัตร หลิมชัย
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๖๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กาจา
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๖๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงมัฑนา เอียมอำ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๖๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ หลิมชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๖๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ อยู่เย็น
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๖๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ ทองจันเอก
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๖๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงเวียงแก้ว จิวจู

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๖๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สันทัด

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงจามร จันจีน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงประภัสสร บุญประเสริฐ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงพรพรรณ พันธะสา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงรุจิราภรณ์ แตะกระโทก

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงศรัณยา นครแสน
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๔๔

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญเงิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

มันเจริญ

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงปภัสรา ประวัติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงพรนภา โสจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๔๘

เด็กหญิงวิภาพร อ่อนช่วง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงศศินิภา ปาเปยม
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงสิรินันท์ บุญมาพาด

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงณิชกมล เมืองสังข์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงหงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงปาริฉัตร พ่วงแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงศิริพร แสงตะคล้อ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงโยษิตา มาลาพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๕๖

เด็กหญิงศิริทิพย์ แอ่นดอย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงศิริวรรณ บุรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงแสงเทียน ส่วนบุญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงวริศรา อ่อนคล้อย
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงวิจิตรา ตังมันคงวรกูล

้ ่

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายกิตติภณ ทบเทิม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายจีรพัฒน์ ทองนุต
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ คันธะทรัพย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

สัตย์ธรรม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๕ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงธัญญามาศ ช่วยจะโปะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายอุทิศ เย็นกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายชัดชัย หิงคำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จันเพชร

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายวีรภัทร สิงห์ใส
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงศิริภา เปลียนศรี

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๗๑

เด็กหญิงอริสรา ก้านทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายนุติ หยอยสกุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๗๓

เด็กชายสุทธิชัย กองเงิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๗๔

นางสาวสุกัญญา เจริญศรี
๑๗/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๗๕

นายจุฬา ธรรมสอน

๑๔/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๗๖

นางสาวกนกอร หงษ์ยนต์
๐๕/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายเอกดนัย ปรีชา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๗๘

นายภูริ กลัดล้อม
๑๑/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๗๙

นายมงคล คำส่ง
๐๓/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๘๐
นางสาวภัทรวดี อินทะสี

๐๕/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายกมลชัย บุดดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงกิตติมา คุ้มรอด
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๘๓

เด็กชายจักรพงค์ คงพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายจิรวัฒน์ สาจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายธวัชชัย แก้วอมร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ โคสอน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายปฏิภาณ พรพา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงปยดา ปานสุด
๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๘๙

เด็กชายปยพงษ์ เทียบแสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงมริสา คำอ่อน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๙๑

เด็กชายวสันต์ คชฤทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงศศิภา ไสยศาสตร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายเกริกพล เทพวัน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๙๔

เด็กชายเหมราช พิมพ์ดา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๙๕

เด็กชายธีรภัทร พุ่มรอด
๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงนันทิชา มีซอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ฟนเฝอ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายประสิทธิ

์

สังวาลย์ทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๘๙๙

เด็กชายภูวนันท์ เฮียนตัน
๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๖ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายวีรศักดิ

์

ทองสอน
๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายสุภากร ต้านทาม

๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

จันทร์อินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายทัศน์ไท ปญญาปา

๒๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงจันทร์นิภา หลวงปาน

๑๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายดลภัทด์ บุตรสาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายนรพนธ์ เสืออิม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายลิขิต คำอ่อน

๒๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศรีเหล็ก
๒๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๐๙
นายสุรพันธ์ มะลิลา

๑๖/๑๒/๒๕๐๔ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงณัฐพร หมวกทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเสลา
วัดหัวเสลาโพธาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงรัตนาพร ดิษกร
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเสลา
วัดหัวเสลาโพธาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงณัฐชา แก่นเกือ

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวเสลา
วัดหัวเสลาโพธาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงจิดาภา ยะคร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงชนาพร ลูกประคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายชลนธี หนามพรม
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงนันทนา สุขเกษม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงปยฉัตร ถึงสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ จ้อยทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงมลฑิฌา ถึงสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงสุทธิดา เรียนสร้อย

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๒๑

เด็กหญิงอมรรัตนา ดาวเล็ก
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๒๒

เด็กชายเจษฎากร ถานะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๒๓

เด็กชายชานนท์ พานิชเจริญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายพงษ์นรินทร์ บัวทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๒๕

นางสาวศิริพร แก้วเพ็ชร
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๒๖

นางสาวณัฏฐินี นงนุช
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๒๗

นางสาวอมรรัตน์ มาลาเสติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๒๘
ว่าทีร้อยตรีเพียงฤทัย

่

เพิมผล

่

๒๙/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๒๙

นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์
๒๙/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๓๐
นางปาริชาติ แสนสมบัติ

๒๐/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๓๑

นางนิษฐิดา วันบรรเจิด
๒๐/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๓๒

นายนลทวัฒน์ พันธุ์เฮง
๑๕/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๓๓

นางแววดาว ดวงมี
๐๕/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๓๔

เด็กหญิงอริษา ชุมพล
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ วัดโค้งไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๗ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงสันห์สินี นวลจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงศศิณภา สุจริต
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๓๗

เด็กชายทวิสัก เครืองต้น

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๓๘

นางสุกัญญา ขันกสิกรรม
๐๙/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา วัดด่านกรวด  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๓๙

นางสาวสุกันยา เกษมณีย์
๒๘/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา วัดด่านกรวด  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงนฤมล บวบขม

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา วัดด่านกรวด  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงสุพรรษา แดงแย้ม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา วัดด่านกรวด  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๔๒

นายสมศักดิ

์

ชอบทองหลาง
๒๑/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา วัดเทพเนรมิตร  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๔๓

นายวรวิทย์ สุขจุ่น
๒๓/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา วัดเทพเนรมิตร  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๔๔

เด็กชายไมตรี พรมจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา วัดเทพเนรมิตร  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงปวีณา ขิงสันเทียะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา วัดเทพเนรมิตร  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงอจลญา กิติยบุตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา วัดเทพเนรมิตร  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงอ้อมใจ ท่อกระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา วัดเทพเนรมิตร  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๔๘

เด็กชายเหมันต์ วางเหลียม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา วัดเทพเนรมิตร  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงวิรัญชนา ทิศกระโทก
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา วัดเทพเนรมิตร  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงอลิษา โยวะบุตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา วัดเทพเนรมิตร  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๕๑

นางสาวธัญญณี ทรวดทรง
๑๑/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา วัดเทพเนรมิตร  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๕๒

นางสาวสาวิตรี ชาติคำ
๐๘/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา วัดเทพเนรมิตร  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๕๓

นางสาวกานต์ติมา แซ่เติน

๋

๒๘/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา วัดเทพเนรมิตร  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๕๔

นายอภิสิทธิ

์

โตบุญมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพัดโบก วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายธนพล เรืองสุรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพัดโบก วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงนพมาศ สงวนทรัพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพัดโบก วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงอาทิตยา พิมพ์แก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพัดโบก วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงณิชา ทองเนิด
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพัดโบก วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงสุธินี เอมพันธุ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพัดโบก วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายธนาธิป โพธิศรี

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๖๑

เด็กชายธนพล อินทร์จันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายชินดนัย บัวไสว
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายกฤษฎา โนนศรีลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายภูวนาถ คำวิเศษ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๖๕

เด็กชายสุริศร เชือรอด

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายสุริยะ มากตะคุ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายกฤษณะ ราศี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายทศพร เงินคง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๖๙

เด็กหญิงณัฐพร สุขเกิด
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๘ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงจันทรา ทัพทวี

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงณัฐลดา อินทร์จันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงวภวานี ศรีบุตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงวรรณวิศา หมู่เพชร
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงอุทุมพร อยู่คำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงวาสนา ณะเงียว

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงสุกัลยา ศรีริต
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บางใหญ่
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า วัดปางมะค่า  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๗๘

เด็กชายนัทธพงศ์ โชตินอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงปาลิดา มิตรครบุรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงพิมภราลัย สันชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงรมิตา ประเสริฐน้อย
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงอารยา หอมหวล
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงกิตติยา เจียมพรมราช
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงญานิศร วรรณา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงญานิศา วรรณา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงนาราภัทร มันเขตวิทย์

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๘๗

เด็กชายพิพัฒน์ สาริกา
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๘๘

เด็กชายกิจชัย ทองเลียม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายกิตติพศ จันทร์ศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ ทุ่งกระโทก

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๙๑

เด็กชายณัฐวัตร จันทร์ชูกลิน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงปรียา หาญณรงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงพิมพ์นิภา คำขวัญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายภิเชษฐ์ พูลเขตนคร
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๙๕

เด็กหญิงวรรณา บุญชู
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๙๖

เด็กหญิงเกษรา จันทร์เพ็ญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ชูชมชืน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงทาริกา ชูโตศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายธีรวุฒิ ชนิดนอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายนครินทร์ ฉิมพาลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงนพัสร รอดมาดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงนรี น่วมสาคร

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงปรารถนา ปาระท่า

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงผกามาศ รุ่งเรือง

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๙ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ แว่นแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงมัญชุพร ยีรัมย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงรุจรดา กาเผือก

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงรุ่งฤทัย เกษสาคร

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงวีรวรรณ ศรีคำขลิบ

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงสายรุ้ง ชลพิทักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงหฤทัย ชำนิถินเถือน

่ ่

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๑๒

นางสาวกิงแก้ว

่

สิงหราช

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๑๓

นายจักรกฤษ มือขุนทด
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงนิภาวัลย์ ขันการไร่
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงปภัสรา โปรดสูงเนิน
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงพันพัสสา ใจโฮ้งลำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๑๗

นางสาววนิดา จันอุทะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๑๘

นายสหรัฐ พุ่มพฤกษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงสุทธิดา รุ่งเรือง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๒๐
นายอนุสรณ์ หลึงเทพ

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา เรืองอยู่
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๒๒

นายจเด็จ พยัคฆา
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๒๓

นางสาวธิดารัตน์ ผ่องสันเทียะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๒๔

นางสาวธิติมา เอียมหน่อ

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๒๕

นางสาวธีราภรณ์ ดาวเรือง
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๒๖

นางสาวนภาพร ชุ่มเมืองปก
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๒๗

นางสาวนภาลัย เชือรอด

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๒๘

นางสาวนาตยา ดิษสันเทียะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๒๙

นางสาวนำฝน คงวังทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๓๐
นางสาวพนิดา นาสุวรรณ

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๓๑

นางสาวรัตนาวดี ชนิดนอก
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๓๒

นางสาววิชุดา เทศพรหม
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๓๓

นายวิษณุ ปองศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๓๔

นางสาวศิริลักษณ์ บุญปญญา
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๓๕

นางสาวสกาวรัตน์ ยศพรมราช
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๓๖

นางสาวสุกัญญา เรืองรักษา
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๓๗

นางสาวสุนิสา บุญเอียม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๓๘

นายสุริยา ยามี
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๓๙

นางสาวหัทยา เศรษฐนันท์
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๐ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๐๔๐
นางสาวอัญชลี ทำทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๔๑

นางสาวอารีรัตน์ ผ้านำฝน
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๔๒

นายกิตติพงษ์ สงใย
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๔๓

นายจิรายุทธ พุ่มพวง

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๔๔

นายธนาวุฒิ สารนอก
๑๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๔๕

นายธีรศักดิ

์

สารรัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๔๖

นายนพพล แก้วแดง
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๔๗

นายนัฐวุฒิ โภคทรัพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๔๘

นางสาวนาตยา เทียงเลา

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๔๙

นายพรหมพิทักษ์ บริสุทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๕๐
นางสาวภัทรศยา ฟกชาวนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๕๑

นางสาววรรณพร มงคลไทร
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๕๒

นายศุภกร อินทรชิต
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๕๓
นางสาวเบญจวรรณ คำดวง

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงธัญนราภัทร์ จันท์หิรัญกุล

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา วัดสลกบาตร  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงสกาวรัตน์ รัตนสมผล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา วัดสลกบาตร  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงอภิญญา อินทร์อร่าม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา วัดสลกบาตร  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงธัมมพร พึงเจียม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา วัดสลกบาตร  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกตุทนงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา วัดสลกบาตร  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงจิฏาธาร ศิลารักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา วัดสลกบาตร  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงรดา ภูมิผักแว่น

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา วัดสลกบาตร  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงเนตรชนก พรมทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา วัดสลกบาตร  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๖๒

เด็กชายธนัชชา แย้มบาน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา วัดสลกบาตร  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงพรพิศุทธิ

์

บุตะเขียว
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา วัดสลกบาตร  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงพงศธร ทองคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา วัดสลกบาตร  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำนับภา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา วัดสลกบาตร  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๖๖

เด็กหญิงนภาพร เชาวลิต
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงลาด วัดจันทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงธนภรณ์ นามนน้อย
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงลาด วัดจันทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายวงศพัทธ์ ปานสุด
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงลาด วัดจันทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายภูริวัติ ชาญนารถ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงลาด วัดจันทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงประภาภัทร ปานสุด

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงลาด วัดจันทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รุกขชาติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) วัดจันทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงธัญชนก อินอุ่นโชติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) วัดจันทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงภาสินี เอียมสะอาด

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) วัดจันทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงพัชรา พุกซือตรง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) วัดจันทาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๑ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์

คงจ้อย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) วัดจันทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงอลีนา นาคเอียม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) วัดจันทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๗๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

วงษ์เทศ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) วัดจันทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๗๘

นางสาวมัทณี พลายแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๗๙

นางสาวมณฑริตา ก้อนทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๘๐
นายธิติสรร เมืองขวา

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๘๑

นายธวัชชัย พ่วงสมจิตต์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๘๒

เด็กชายวีรพล เพียรแด้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๘๓

เด็กชายธวัชชัย ชินนอก
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงธนวรรณ อุ่นแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงทิพย์เกสร พ่วงสมจิตต์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงจิราพร พ่วงสมจิตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๘๗

เด็กชายอดิศร เขียวสองห้อง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายภราดร สวัสดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงกัลยากร จุ้ยอยู่

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงวรัญยพร สามัญทจิตย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงกัญฑิตา หรุ่นจำรัส
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงฐานิตา พึงม่วง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงณิชากร พ่วงสมจิตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วัดวังหันนำดึง  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๙๔

นางสาวนราพรรณ เสือโต
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงศิริกัญญา ปนะโต
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงลภัส สุทธิสาโรจน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๙๗

เด็กหญิงชนนิการต์ กลินยา

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงธัญญภรณ์ เหล่ากสิการณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงทาริกา เหล็กดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงอรจิรา นามฮุง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงธันย์ชนก กองขาว
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงมัชณิมา สุริวงค์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงชัชฎา ทาประสิทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงปณท์ชนิต ทรงฤทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี วัดโค้งวิไล  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๐๕

เด็กหญิงวริศรา พระสอน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบคล้า วัดมาบคล้า  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงสุวรรณทิพย์ จูสิงห์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้อยไร่ วัดนาร้อยไร่  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงนำโชค ปดถัง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้อยไร่ วัดนาร้อยไร่  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๐๘

นายธีรัช ชาญชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ สินพรม
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๒ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายนพวงศ์ ดำสนิท
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงพรทิพย์ หล่อหลง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงกริยา รัตนกรณ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายธีรภัทร์ คำแสน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงชมพูนุช เพ็ญพรรยกร
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายธรรมรัตน์ บุญมาก
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายณัฐพงษ์ รวมเงิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงณัฐิยา เรือนเงิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายถิรวัฒน์ อัมพฤกษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายพร้อมพงษ์ สร้อยทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๒๐

เด็กชายจิรพัทธ์ เจตตกิจ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงนิติยา แก้วทวี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงพิมพ์วิภา กลำชัย
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงขวัญเนตร ชืนกลิน

่ ่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงบงกช มุขพรหม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงญาณี คำเมฆ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงเหมวรรณ แซ่ลอ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายเอกพงศ์ เข้มเค้ย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงขวัญชนก สุดเขียว
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงภัทรวดี พิชิตบวรนิเวศ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๓๐

เด็กชายมงคลฉัตร สุนโท
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดคฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงธันย์ชนก ดวงเต็มใจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดคฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงนฤมล ทนธรรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดคฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงอรอนงค์ สุระวนิชกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดคฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงญาณิศา ดีแย้ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา วัดคฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงอังคณา กะมล
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

วัดคลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงสุรัตนาวี ไวว่อง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

วัดคลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงกัณฐรัตน์ เกลียววงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงอุทัย วัดท่าคร้อ  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงภัชราภรณ์ ชมกลิน

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงอุทัย วัดท่าคร้อ  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงศิริพร บูชาบุญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง วัดสันติวนาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๔๐

เด็กชายกฤษณะ นำแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง วัดสันติวนาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายธีรชานนท์ เจริญราช
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง วัดสันติวนาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงสุภาวดี ห้องบุบผา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง วัดสันติวนาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงปภาวดี สุกใส
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง วัดสันติวนาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายพงศกร โจมภาค
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง วัดสันติวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๓ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงณัชธน์กมล จรูญผล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง วัดสันติวนาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงนันทรัตน์ สุขงาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง วัดสันติวนาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงสุภาพร วรโชติ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง วัดสันติวนาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงกัณฐิมา โมรา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง วัดสันติวนาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงพีรดา วิจิตรพัชราภรณ์
๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง วัดสันติวนาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๕๐

นายประยูร ว่องธัญญการ
๑๓/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองโมก วัดโนนดุม  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๕๑

นายพิฆเนศ เภาศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วัดศรีภิรมย์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงวรรณิกา ชวนชม
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วัดศรีภิรมย์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงศิรประภา ต๊ะต๊ะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วัดศรีภิรมย์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงรักษิณา ทวยพร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ วัดศรีภิรมย์  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๕๕

นางอังคณา จาดดำ
๒๐/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๕๖

นางบุญมา ทับเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๕๗

นางเกสร สังข์ทอง
๐๓/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๕๘
ว่าทีร้อยตรีสิทธินนท์

่

ห้อยพรมราช
๒๑/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๕๙

นางสาวนราพร พุ่มลัดดา
๐๘/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๖๐

นางสาววิชุตา ขวัญอ่อน
๐๕/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๖๑

นางสาวขวัญดาว เนือไม้หอม

้

๒๗/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๖๒

นางสาวจิตรา เลียมรัตน์

่

๒๕/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทร์ประทัด
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงชลลดา ภัคพิสุทธิวานิช

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงณัชนันท์ ราชโน
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายธนากร พรมทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงธาริณี เมฆขุนทด
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายปยทัศน์ อู่ไทย
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายภรรณพัฒน์ แซ่เตียว
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ สร้อยโพธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงวรกมล แซ่จ๋าว
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๑๗๒

นายจิตติพัฒน์ ศิริรัตนโสภา
๐๑/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๗๓

นางสาวชลธิชา ไทยซ่อนกลิน

่

๑๖/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๗๔

นางสาวปยวรรณ วงษ์ปู
๐๗/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงกฤติมา มณีวงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายกฤษสุเมธ ภูดอนกอย
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แมงขุนทด
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายจารุเดช ฤาชา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายจิรวัชร โพธิบัลลังค์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๔ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายฐาปกรณ์ กำลาบภัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงณัฐวิภา พุมมาลา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรสูงเนิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงทานตะวัน อุนันตา
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายธนพัฒน์ นาคเงิน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงธนิษฐา ปยาโยค
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายนพรัตน์ สงอาจินต์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายนฤเบศร เสนาอาจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงปณิตา บุญจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงปราภัสรา เศษวิสัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงปาริชาติ ห้วยโหงทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงปยะพร ขาวพิมาย
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายพงษกร พิมพาภรณ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายภัทรพงค์ พรหมพันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายภูริภัทร์ รัตนพันธากุล
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงรัชนี เพชรต่อม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายรัฐธรรมนูญ นิมเจริญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายรัตติพงษ์ ชัยบรรณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงวนาทิพย์ เจริญศิลป

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายวรวิทย์ บุญหล้า
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายวราเทพ โคตรสีดำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายวรินทร พัฒนศิริ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายศราวุฒิ กิงดอกไม้

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๐๓

เด็กชายสนธยา เพชรนิล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ ปนวิชัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๐๕

เด็กชายอภิรักษ์ หาญทนงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงอังศุมาลี แซ่พ่าน
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๐๗

เด็กชายอัษฎา ฉำแสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงอาทิตยา โสภา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๐๙

เด็กชายอิศรากรณ์ ฤาชา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๑๐

เด็กชายเอกภพ มีสนาม
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๑๑

นายบุญชม ติบบุ่ง

๊

๐๒/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๑๒

นางเครือวรัญ ขัดมัน
๐๖/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๑๓

นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๑๔

นายปรีชา อินทร์ชู
๒๘/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๕ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๒๑๕

นางนลินี โพธิทอง

์

๐๑/๐๒/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๑๖

นายสมัคร ปนทอง
๑๓/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๑๗

นางคณาวรรณ ธณ์ธรรม
๒๙/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๑๘

ว่าที ร.อ.วสันต์

่

จันโส
๐๖/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๑๙

นางสภาพร กำทอง
๐๔/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๒๐

นางสาวยุรดา เดชศรี
๑๙/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงกชวรรณ ทองคลี

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงกนกพร เกิดมงคล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายกฤษฎา ดาหา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงกันตยา อินทะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายกิตติธัช เตียงทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายจิรายุ พิรา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงจีรนันท์ สุคติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๒๘
เด็กหญิงดาวประกาย สุจริต

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายทรงวุฒิ มีสัตย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายทศพล สมรักษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงนภาพร ช้างเผือก

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายปรเมษฐ์ อินทะจิต
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๓๓

นายปยะพันธ์ ศรีบุญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงพัฒน์นรี พจน์สุวรรณ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายพุทธาณุกูล บุญประคม
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายภาคภูมิ แอแดง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายภูดินันท์ ภูมิลา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายโรจนธร สอนทะจัน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายวงศกร แก้วพิพัฒน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๔๐

เด็กชายวัชระพงศ์ ชัยรัตน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายวีระ ชาเชียงตุง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงศศิประภา ทานุวัฒน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายศิวกร คำธานี
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงศุรนีย์ สารโคตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา จินนะเลิศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงสุวนันท์ บุญมี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายอนุวัต ปนปลือ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงอรวรรณ ศรีสูงเนิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงอัญชิษา จันสน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๖ / ๖๗

้
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กพ ๓๖๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงอินทิรา โมลาสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๕๑

นางนำทิพย์ สืบวงษา
๑๓/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๕๒

นางสาวศศิธร รองแหยม
๐๓/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงกนกพร ไตรทิพย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงกรรณิกา อินทร์หอม
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงกัณฐิกา สายเครือเปย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายคณิน เรืองรอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายจตุรภัทร ช่างเกวียน
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงจิดาภา บึงขุนทด
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงจิราภร สุดใจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ธรรมอินราช
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงชฎาพร ชนะภู

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายชนะโชติ ใบขุนทด
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงชนัญชิดา บุญแถม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงฑิตาวีร์ นิลนิยม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงณัฐณิชา วันเพ็ญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงณัฐธิดา กุสุมาลย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงณัฐนิชา ตะมะวงศ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายดรัณภพ แก้วสูงเนิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงทิพย์มณี ชมโง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงธนธรณ์ เลขะธนะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายธนากร ติรพงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงธนาภา สืบเสาะจบ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายธนายุต ปองเกษม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงธมลวรรณ ทุมฉิมพลี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงนราภรณ์ ธรรมนันต์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายนันทพงศ์ ทองทา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ มังคะวงศ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายนิพพิฌน์ กมลรัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายบุญฤทธิ

์

บุญศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๘๐

เด็กชายบุรชิต เทพบุตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงปาริชาติ รืนรมย์

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายพชรกฤษณ์ เสนานุช
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายพีรวัช ทองพุฒ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงภัทรวดี วอนเพียร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๗ / ๖๗

้
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กพ ๓๖๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายภูวเดช พันธ์จันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายภูวมินทร์ สุดชารี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงมัลลิกา เทียงกระโทก

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายเมธานันท์ ภูมิโคกรักษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ เนตรแสงสี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายวรากร ผนึกทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายวรากร กาบขุนทด
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายวริทธ์ สมราช
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงวริยา สงลำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงวิมลศิริ ช่องขุนทด
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงศริตตา นักขัด
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายสหรัฐ รัวชัย

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงสิริยากรณ์ ส่งสาลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ มุ่งเมือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงสุทธิดา ธงฉิมพลี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงสุธัญญา มงคลคำซาว

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงสุธิมนต์ ขึนกันกง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงสุพัตรา ต้อไธสง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๐๓

เด็กหญิงสุพิชชา ชาติวิเศษ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชงขุนทด
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คงหินราช
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงอชิรญา สายบัวทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๐๗

เด็กชายอนิวัติ เอียมอยู่แท้

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงอศิรา ทุมมาโคตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงอิษฎาอร บุบผาวรรณา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๑๐

เด็กชายเอกรินทร์ หาญวัง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงอริสรา แสงแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ พลพัฒ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายมาโนชญ์ ขังเขตต์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี อินทชิต
๐๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงสุชาดา ผินกลับ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงเกวลิน ครองสัตย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงพรพรรณ เผือกกุญชร
๑๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงมาลินี จันทรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงอัจจิมา คงเพชรศักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

วัดสักงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๘ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงอรปรียา ยีโถ

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

วัดสักงาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงวรวรรณ ธัญญเจริญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

วัดสักงาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายสัมฤทธิ

์

สิงห์กวาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

วัดสักงาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายเขมินทร์ หาญแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

วัดสักงาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงมธุริน นามสง่า

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

วัดสักงาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงกัลยาณัฐ ภูคำศักดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วัดคลองนำไหลกลาง

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงคีตภัทร สมนำปน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วัดคลองนำไหลกลาง

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงมณภา ใจซ้อน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วัดคลองนำไหลกลาง

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงภัศรา พลอยระย้า
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงญาณิศา วิศิษฎ์โสทร
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๓๐

เด็กหญิงวัลลียา วชิรกมลกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงพิรญาณ์ แซ่โคว้
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงศิริวรรณ สระทองมา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง วัดท่าช้าง  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๓๓

นางสาวพัชรา สังข์สุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดท่าช้าง  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงอาริสสา เทศแจ่ม
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดท่าช้าง  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ต่ายมาหาสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดท่าช้าง  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ใจวงศ์ก้อน
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดท่าช้าง  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายนิรุช ดุษฎี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดท่าช้าง  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายชยพล สมสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข วัดท่าช้าง  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายกฤษฎา มามี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๔๐

เด็กชายภัทราวุธ ศิริสุวรรณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

เกิดศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายชาคร หรุ่นขำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายธนพล รุมารถ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันประทาษ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายธนากร ช้างขาว
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายรพีพัฒน์ ขำชะนะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายกฤษกร ศรีนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ เพชรรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ภู่ทองคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๕๐

เด็กชายณัฐภูมินทร์ คงสิบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายบวรกิตต์ พลหล้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายพีรภัทร ทับศรีแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ จิรวัจนกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงสลินทิพย์ เดิมทำรัมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๙ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงประภัสสร นากา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๕๖
เด็กหญิงวรรรณวิษา ทาทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงสุนิตา เกษทองมา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร แจ่มแจ้ง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงพัชรี แซวประโคน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงภารวี โสภูเขียว

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงวริญธารา มุ่ยทุน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๖๒
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ แสนวิไล

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา วัดเทพหัสดินทร์  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายธนากร สุภาวงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงภารวี แซ่ม้า
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงชุตินันท์ ไชยแจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายอัษฎา การะคุณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงวรกมล แก้วปงเมือง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๖๘
เด็กชายกิตติชานนท์ สายเครือวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงลักขณา พรมเกษา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เขียวเหลือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๗๑
เด็กหญิงเพรียงตะวัน แช่มช้อย

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงแพรวิไล พิทักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายกิตติพศ ธนจารุวิทยากร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายกรนันท์ กันอิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงศศิกานต์ เปรมปรีชา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายวัฒนชัย วีฟอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงอรวรรณ ผาบวงค์สาย
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงปย์วรา ผาบสายยาน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายกฤตภาส นีระวงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงผกาทิพย์ ศรีจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายมานัส คำเสียง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน วัดรวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๖๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ การะอุ่น
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

วัดศรีสัจธรรม  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ เขียวนวล
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

วัดศรีสัจธรรม  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายกฤษณะ แซ่ย่าง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายจีรพนธ์ มโนมัยนุกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สารีผล
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดใจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายณัทกฤช คำวงศ์ภากร
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายอนุรักษ์ ลาดบัวขาว
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๐ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงปราณี สินเช้า
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงแพรพลอย พลศิลธรรม
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงมัลธณา แซ่ย่าง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงรักษณาลี มนพิสุทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงวันเพ็ญ พุทโท
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายไชยวัฒน์ เหลิมทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายปยะพัฒน์ ไชยวงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงอุทัยวรรณ์ ทองสุขดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงปาณิสรา ชาตรีวัชระ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๓๙๙

นางสุนันทา คำเสนา
๐๒/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายสุขสมพร สีนำอ้อม

๑๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๐๑

เด็กชายณัฐพล ศิริโส

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คำวงศ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงดาราวรรณ รัตน์แก้วธรรม

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายธนพล พระสุทธิกรรม
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายศรัณย์ สาดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงเนตรนภา ระย้าย้อย
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๐๗

นางสาวพรทิพย์พา คล้ายกมล

๑๑/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดปาเจริญธรรม  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๐๘

นางสาวอำพร จิตตะ
๓๐/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านถนนน้อย วัดถนนน้อย  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงสุชาดา เชือชัยนาท

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๑๐

เด็กชายเอกพล อ่อนแสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายธนพล หัตถบูรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายจิระพงศ์ สีตาแสน
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายสุรชัย ใจดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายธัญ หนูบ้านเกาะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายดำรงค์ จันจำปา
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงปยวรรณ หาพุก
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงรุ่งนภา ฤทธิไสง

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงชนนิกานต์ แก่นมัน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงวนิศรา แซ่ตัง

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๒๐

เด็กชายรัชชานนท์ ศิริสำราญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร รอดมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงกฤติมา ต้นกัญญา
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงวรรณิภา บวบขม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงเบญจมาศ แสงชุ่ม
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดวังหันนำดึง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๑ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายธันวา ศรีจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายธนกฤต มนต์เหลา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายเกียงศักดิ

์

โมกไธสงค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายรังสิมันต์ ทสภานนท์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายธีระภัทร ปองสาลี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๓๐

เด็กชายนันทภพ ศรีประเทศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายปริญญา แก้วไกรสร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายวศิน ชูปรารมย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายเชษฐ์ จันมะลิ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายภาคินัย เกษพุ่ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายชลธี คงลา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายนพกฤช ตอรัมภ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายณัทฐวุฒิ กางออน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายธนายุทธ บุรีมาตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายภูริภัทร เพียรเงิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๔๐

เด็กชายปุรเชษฐ์ ชุมแคล้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายธวัชชัย บุษดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายวัชรินทร์ ศรีเจริญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายอติชาติ ศรีสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายกำชัย แสงอรุณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายเดชาพล ศรีจันทร์โคตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายณัฐพงศ์ อภัยไธสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ โยธมาศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายณัฐวัตร คดเข็ม
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายวิทยา ตามบุญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๕๐

เด็กชายชลชาติ ปองพิมาย
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายเมธี ปจฉิมบุตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายอำนาจ พูลเขตกิจ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายอัครภัชร์ คำอ่อนสา
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายปฏิภาน เฉลิมพงษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เสนาะจิต
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายวิรัช สามัญแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายวิศวะ ทิวบุญรอด

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายอดินันท์ ซาพิมพ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายธนพัฒน์ จำปา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๒ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๔๖๐

เด็กชายธีระพล ศรีอุทัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายสิทธิพร เกษมทรง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายธนกร กาศเกษม
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายสมรภูมิ คล้ายแก้วสกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายสุรพศ บุญลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายกฤตภาส เพชรเทียม
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายสุทธิพจน์ แจ้งหลำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายสุทธิราช ศรีม่วง
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายฐิติพงษ์ ภักคินี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๖๙

นายอดิเทพ สุขวิญญา
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๗๐

เด็กชายพิชิตพงษ์ บุญโกมล
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายณัฐภูมิ เมฆฉาย
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายภาคภูมิ ดีโสม
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายบัณฑิตย์ สุกใส
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายชานนท์ อาจคำพันธุ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายภูมินทร์ ฉิมพลี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายอรินทร์ เหล่าเขตกิจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายกิตติโชค ศิริเมือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายชัยวัฒน์ เอียมแดง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายสิทธินนนท์ มีธิกุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายพีรณัฐ กาฬภักดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายวาทิต ศรีพลดวล
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายนิติกร พลราษฏร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายวรชิต อุดมี
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายณัฐพงค์ พันพา
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ ผิวผ่อง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงกัญญาภัค สันติสำราญวิไล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ขำหลง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงแพรวา ขันทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงยศวดี ใจประดิษฐ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงชนิภรณ์ เรืองร่าย
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงธัญพิชชา เกษรเกิด
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงชลธิชา เลือยงาม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงคณิศร แต้มทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงวรรณนิสา พิศนอก
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๓ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงอินทิรา สวัสดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงณัตฐิพรณ์ ปอมทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงแพรวา เอียมพันธ์

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๙๘
เด็กหญิงมณฑกานต์ ไชยวงศ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา เวียงสิมมา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จุฑาเทพ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๐๑

เด็กหญิงนิรชร นาคอึง

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงสุธินันท์ เสริมสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงนำผึง

้

มังคะละ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงณัฐวุฒิ บุญประจักษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงณัฐวดี หงษ์เวียงจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงสุภาพร นครจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๐๗

เด็กหญิงกานดา อุ่นเนือ

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๐๘

เด็กหญิงณิชา เถาวัลย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๐๙

เด็กหญิงปณณพร ทุมสงคราม
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงพนิดา แสนอา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงธนัญญา วันคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงกนกอร ลีลาจริยาธรรม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงธนพร เสริมสุข
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงวรลักษณ์ ชนพิทักษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงนัฐชิตา เหล่าเขตกิจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ กล่อมดง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงอชิรญา คำกองแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงสุทธิดา คล้ายสุบรรณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชูพินิจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงเนตรชนก พิศนอก
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงบุณยอร อภัยไธสง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงสุชาสินี ขันทองดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงปณิตา บุญเขือง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงเกตสุดา ท่านมุข
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงอินทิรา คล่องใจ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงวันวิศาข์ ทับโชติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงปณฑิตา แสงปาน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงกิตติกา สุวรรณพงษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงวรรณวิสา ใจดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๔ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงวริษา อุดม
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงมุจรินทร์ ท้วมอ้น
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงจำปา กุหลาบ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนตรแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๓๔
เด็กหญิงประภาภรณ์ ไวกสิกร

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงวรัญญา เหล่าเลิศ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๓๖
เด็กหญิงกาญจนาพร นครจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงปลายฟา แสนดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงพัชรพร โพธิฆัง

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงปนแก้ว จิวแก้ว

๋

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๔๐

เด็กหญิงธนาธาร ชัยสิริ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงเนตรดาว วนไธสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงภิชญาดา ศรีบุญเพ็ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงอนุธิตา พุกราชวงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงอทิตยา แดงเรืองรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงศรัญญา เตชะนันท์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงอัญชลีพร ทองบุญ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงเบญจมาศ ทรัพย์ศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงสุภัสสร มาน้อย
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงนวพร พาบุตดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงณัฐกมล พิมสอน
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงกัญญานัฐ การเพียร
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงเนตรนภา ทนทาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงมยุเรศ กระจ่างศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันเต
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงเจนจิรา พรมมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายธรรมธร ชัยเสนหาญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงพรสุดา น่าชม
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายณัฏพล ศักดิทอง

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายพรชัย ปองพิมาย
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๖๐

เด็กหญิงวันวิสาข์ การัตน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงสัจจพร ท้วมอ้น
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา สารสุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๖๓

นางสาวธัญญาเรศ สุขแจ่ม
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

วัดถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๖๔

นางสาวมนัสชนก เมาะราษี
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๕ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๕๖๕

นางสาวศิริวรรณ แก้วมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๖๖

นางสาวพิชชญา ศรีหาทน
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๖๗

นายวิศรุต สาททอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๖๘

นางสาวภาวินี คนดี
๑๙/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๖๙

นางสาวทัศนีย์ ตาทิพย์
๓๐/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๗๐

นางกิติภา โสทะ
๒๙/๐๙/๒๕๐๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา วัดบึงสำราญน้อย  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายนพดล เพ็งลำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายฐากูร คำกลองแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายไวพจน์ กันเหม็น
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายพิษณุ สิทธิน้อย

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงรชยา เพ็งลำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงณัฐมน นุ่มรุ่ง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงธนวรรณ ทองเปย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุดสม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงวิยะดา ต้นมะลิ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายปรัชญ์พงศ์ นึกรักษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายวรชน ล้อดงบัง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดมหาชัยวนาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงลัดดาวัล ประทุมตา
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดมหาชัยวนาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายทรรศกรณ์ สอนจันแดง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย วัดมหาชัยวนาราม  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศิริโสภณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

วัดศรีวิไล  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๘๕
นางสาวสุพรรณทอง หทัยสดใส

๑๘/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านแม่บัว วัดสว่างอารมณ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงธิญาดา จันทร์ดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่บัว วัดสว่างอารมณ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยสิงห์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่บัว วัดสว่างอารมณ์  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๘๘

นายเพชรอนันท์ วงษ์กระจ่าง

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายปราโมทย์ วิผาลา
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๙๐

เด็กชายสุประดิษฐ์ รอดสูงเนิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายชยุต เมืองคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายภาณุพงศ์ จันทา
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายสรายุทธิ

์

สิบพันทา
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายปยวัฒน์ มาดวง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายวาทิตย์ ทรัพย์มา
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายวายุ กล้ากสิกิจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายสุภกิจ โฉมศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงงามพิศ ลาลี
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงสุวนัน ดาหา
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๖ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงณัฐทริกา ดีปลี

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ คำหมอน
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๐๒

เด็กหญิงกมลฉัตร ศรีนาก

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายวันชนะ พระธรรมมา
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๐๔

เด็กชายต่อลาภ ลาภไธสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๐๕

เด็กชายพิชัยรัตน์ ทรัพย์มา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๐๖

เด็กหญิงวนิดา โพธิอำพล

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงวิชุดา จันทร์สามเรือน
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงลลิตา แก้วสะแสน
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงนวรัตน์ เพชรโพธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๑๐

เด็กหญิงวรรวิสา อ่อนละม้าย
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงสุนิสา นาภี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงณิรัตนา ทรัพย์มา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงกิติมา นาภี
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ วัดหนองปนแตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายสุพจน์ แดงอิม

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม วัดห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายนิติพัฒน์ จันทร์อินทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม วัดห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงนัฐธริกา ปานดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม วัดห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๑๗

นายพงศ์ศิริ กลินสอน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๑๘

นางสาวชลธิชา เหล่าสี
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๑๙

นางสาวพัชรินทร์ มีระสิง
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๒๐

นางสาวนำทิพย์ คำอิม

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงอรทัย ศรีพา
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๒๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ท่านมุข

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงสุกัญญา หล้าคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายชัยณรงค์ ชืนบาน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงเกวลิน จันทร์หอม
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายปารเมศ จันทะเสน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายวีรชัย แปนสุขา
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายศุภวิชญ์ มีสด
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายศิริมงคล ทาเอือ

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๓๐

เด็กชายสมพร น้อยคำมูล
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ พรรณรัก
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายรัตน์ฐศักดิ

์

พันธุรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงภัทรินทร์ ไชยรินทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงมนัสวรรณ โพธิศรี

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๗ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงปวริศา เจียะรัมย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายณัฐนันท์ จันทร์ต้น
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายณัฐชานนท์ พลเยียม

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายภูวดล บุคคะวัน
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายวุฒิเดช ไชยรินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ เรือศรีจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงศิริญาภรณ์ บุคควัน
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงฐาวิณัน ประทุมมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๔๓

นายรณฤทธิ

์

รวมธรรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๔๔

นายปฏิภาน วงศ์สม
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๔๕

นายวันชัย ไชยศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๔๖

นางสาวศิริรัตน์ รอดประเสริฐ
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๔๗

นางสาวพุทธชาด บุบผาชาติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงการะเกด จิตรทรัพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายอรุนรัชช์ ศรีระวัตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงจันทร์นภา เอียนไธสง

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงดวงกมล พลไธสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงวราพร คำวันดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงเมธิณี โยยรัมย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงพิญะดา หมืนพรม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงภัสกร บัวศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายธนพล เมืองวงษา
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายมนต์ธัช โนนน้อย
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายดลภาค บัวพนัส
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ รสไธสงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๖๐

เด็กชายขจรเกียรติ ชาสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายอภิชาต ชัยนิคม

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายนนทการ ปญญาเหลือ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายศุภกิจ ฤทธิวุฒิ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายประดิษฐ์ กะตะสาโท
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายไกรวิชญ์ เนือไม้

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายอนุชา น้อยบุญมา
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ปกครอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงนฤมล อินทเรืองสอน
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงวิภาดา บรรลือเสนาะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๘ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงจิดาภา เสมาทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงญาณิศา สีธรรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงชญานิน ใจหลัก
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงจิราพัชร ผาบสิมมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงจินตนา ปดถาภี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงอาริตา ไตรสกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายศัตวุฒิ ผาบสิมมา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๗๗

นายอรรถพล พ่วงวงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๗๘

นางสุจิตรา โสดาจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงอรรัมภา วงษ์มา
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงคณิศรา สร้อยทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๘๑

นางสาวกนกนันท์ สนใจ
๐๒/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

วัดคลองเจริญ  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายวรินทร มีเปยม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงกัญญาภัค คลังเงิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงจิดาภา ฉายงาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงชลธิชา คันศร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงวันวิสา เพ็งแจ่ม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๖๘๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หวานชิต

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงชนิสรา คลังเงิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ หาโพคี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
วัดราษฎร์ศรัทธาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๖๙๐

เด็กชายพัชรพงษ์ ดียิง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระบวยทอง วัดกระบวยทอง  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงสุมณฑา สิงห์ทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบวยทอง วัดกระบวยทอง  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงพรรพษา โสภาเพีย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระบวยทอง วัดกระบวยทอง  

กพ ๓๖๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายวรรณชัย ศรีวิชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๖๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงโยสิตา จันทร์แสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๖๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงนลินทิพย์ สำราญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

วัดก้องประชาราษฎร์
 

กพ ๓๖๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายนัทธพงศ์ นาคเอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายศตายุ สายบุญเจียม
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายภูวดล อิทรกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายภาณุพงศ์ อ้นพา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายเรืองโรจน์ ผิวเกลียง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงนภเกตน์ อ่อนแล
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงอรุณนีย์ รันทรเหมวัต
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๐๓

เด็กหญิงธนกร ศรัทธาธรรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๐๔

เด็กชายณัฐวัตร เพียรการ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๙ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๗๐๕

เด็กชายปรเมศวร์ บุตรวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายภานุภัทร สวัสดิรัษา

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๐๗

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ฟองหนองอ้อ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๐๘

เด็กหญิงจิตติมา จังพล
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงพัชราวดี หนองทราย
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงปนัดดา น้อยรักษา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ศรีพรมมา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ ชูเถือน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายวงศ์รภีษ์ ดามิลี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายอรุณ พวงทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงนันทวรรณ ปองโสภา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงโยษิตา มะลิวรรณ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงไพลิน ศรีรังสรรค์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๑๘
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ศรีสมุทร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงภิญญามาศ ศรีสมุทร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายธนาวุฒิ สุนทรบุตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๖๕๙/๑๗๒๑

นางสมศรี ทองไพรวรรณ
๐๔/๑๑/๒๔๘๔

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงบ้าน  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายวชิรวิทย์ อนุภัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายกฤษดา คงดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายธัญเทพ แสนคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายจิราศักดิ

์

ทนาศิลป
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายจิรวัฒน์ สังข์เกิด

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายอรรถพร วิสกรรม
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายอภินันท์ ชอบธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๒๙
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ โมจินดา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๓๐

เด็กหญิงตรีชฎา อ้นภา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เจิมศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงจิดาภา วงษ์นุ่ม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงมณีกมล ขาวคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงสุวภัทร แก้วอ่อง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงพรพรรณ โพธิอำพล

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงวาสิตา คูณลบ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงพิมลวรรณ ใบเนียม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงณัฐสุดา เกษสาคร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงยุวดี ขจัดภัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี วัดบึงลาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๐ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๗๔๐

เด็กหญิงปาริชาติ แท่งทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงรสสุคนธ์ วงศ์จะมาศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงปยะดา เจตสรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พุ่มพวง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๔๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน จันดา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงสมหญิง อินเทียน
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงสิรภัทร ศรีสังข์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายสุภาวดี นาคพงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงธัญญาเรศ ชงกด
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายกฤษดา สุยะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๕๐

เด็กชายนพมาส อุสารัม
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายกฤษฎา ปเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

ว่องวิการ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ บุญประโคน
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงสุกัญญา ใบปกทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงสุชาดา ทาทำนุก
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงดวงกมล พุกกลิน

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงอนุสรา สิงโต
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงจารุวรรณ กมุทชาติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา พุฒเปย
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๖๐

เด็กหญิงณัฐมน เชือชวด

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๖๑
เด็กหญิงกาญจนาพร โขขุนทด

๑๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต วัดบึงสามัคคี  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายอิศรา ทองอาบ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงจารุภา เหล็กกล้า
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายบุญมี บุญวงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงปรียาดา สิงหเดช
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงณัฐวดี มงคลแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงอริสา วงษ์มา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายอัษฎาวุธ สาดแส่น
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายธนกร ผาสุก

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดปาวังชะโอน  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๗๐

เด็กชายวัชรวิทย์ กระเช้าเงิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายจิรายุ บุตรอำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายวิทยากร กะเสตวิทย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงนัชชา มันเขตวิทย์

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงอินทิรา ขุนพิลึก
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๑ / ๖๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงจิดาภา ตาลประไพ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายสมศักดิ

์

คลุ้มกลำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงวรรณวิษา สมทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วัดวังเจ้า  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายกฤติพงศ์ พลแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายเคือง วัดชัยเคือง  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงณัฐนิชา ชืนบาน

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายเคือง วัดชัยเคือง  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงพัชรา ปนะกาโพธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายเคือง วัดชัยเคือง  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงอารีญา จินดาเพ็ชร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายเคือง วัดชัยเคือง  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงสาทินัน จันใด
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชายเคือง วัดชัยเคือง  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงทินทินเอ หมืนพรมมา

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชายเคือง วัดชัยเคือง  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงอนิตา สีหานาม
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชายเคือง วัดชัยเคือง  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายกุลเดช อ่อนอ้วน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายเคือง วัดชัยเคือง  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงชรธร พุทธิชัยธน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชายเคือง วัดชัยเคือง  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กันทะน่วม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอปล้อง วัดพงษ์สัก  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายสุชานันท์ กรรมการ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอปล้อง วัดพงษ์สัก  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายจตุพล ลิมสุวรรณ

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอปล้อง วัดพงษ์สัก  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงพนัชดา กฤษดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอปล้อง วัดพงษ์สัก  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงรุ่งนภา เจตะนะเสน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอปล้อง วัดพงษ์สัก  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงวันฑิตา อินทราศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ หม่อมขุนทด
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายสุภชัย โพธิทอง

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายพันธกาน กาเรียน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายสาธิต น้อยแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จันทร์หอม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายภูรินทร์ สุกร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ อินเดช
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงศิรภัสสร นามรักษ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๐๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ศักดิขุนทด

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมอเจริญ วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๐๒

นางกชพร โพธิอ่อง

์

๐๑/๐๑/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๐๓

นางสังวาล ศรีสมบูรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๐๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ภู่เปยม
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๐๕

เด็กชายศิลากร ธิการาช
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงกัลยา ทองหาญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ คำพิลานนท์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงณัฐรินทร์ ธวัชชัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๐๙

เด็กชายอนุรักษ์ แขกอ่อน
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๒ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายพิทักษ์ พรมศิริ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายกฤษณะ สุขเทศ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายอัครพล สิงห์หา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงดารารัตน์ จวบบุญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงศุภิศรา ช้างวงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงวรรษมน ชินรงค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงสุภาวิดา เทวกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ โพธิเงิน

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงสุธีธิดา เทวกุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงดลยา คิวภูเขียว

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๒๐

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ดอนไพรมี
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงสมใจ ชากรณ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายกันทรากร ดอนไพรบุญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงภัทวดี กบขุนทด
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายโชคชัย สุวรรณสี
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงศรุตา ต้าวพรม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงพัชราภา หงินจัน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายสรวิชญ์ ซองผม
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายแสงสร สุวรรณคาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายภูศรันย์ ประสารศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงอินทิรา สระทองเนียม
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงจันทมณี ศรีเดช
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงวรนุช แขกอ่อน
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงอาทิตยา ปานจำรูญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงชนกนันท์ ก่อกุศล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงพรรณวสา จงร่างกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายจีรพัฒน์ บุญราช
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายศิรชัช นนท์เสือเผ่า
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายณิฌารัตน์ เกษกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงพัชรี คำจันทร์รัตน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๔๐

เด็กหญิงปรายฟา บานเย็น
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายณัฐพล กล้าแข็ง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายชนาธิป โพธิหวี

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๔๓

เด็กชายรัชชานนท์ เรือนคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายณฐนันท์ ศรีลารักษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๓ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายศุภณัฐ ลอดวงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงจันทร์สุดา ขวัญมา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงประภัสสร ทาสร้อย
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงชลดา โหงทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงยอดขวัญ ทาสร้อย
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงสุภาติกา บุราไกร
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายธีรชัย ปสสาเวียง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายอดิพัชร พูนลาภผล
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ อินทรีย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงพุทธชาด อิมอุไร

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงศุทธวดี ช้างอาตร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง วัดหินดาต  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายกิตติพงษ์ ปนนาค
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทาดวงตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงปนัดดา พงษ์ไทยสงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงพิธุนิภา เพลียโคตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๖๐

เด็กหญิงวาสนา ชัยพา
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา บัวจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงสุพิชญา เกิดแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงสุภกร ตาลกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายกิตติพงศ์ วงศ์คำนวน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีเล่าเรือง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายเจษฎากร อุดร

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายภิญโญ โพธิพฤกษ์

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายมงคล มุ่งงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายวีรภาพ ปอมพยัคฆ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๗๐

เด็กหญิงนันทิยา แสนวงค์คำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงปาลิตา ศรีภุมมา
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงภรชนันท์ เปรมโปรย
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงเมธินี สมศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงยุภาวรรณ จันท์หมุด
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงเมษาวดี เชยจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงศศิกานต์ แสงค้อม
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงสิริรักษ์ ใจแสน
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงสุพรรณษา จันทิมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงอทิตยา ศรีประเสริฐ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๔ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงอภิญญา โพกะจิว
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงอัญชิษฐา เจียมศักดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงอินทิรา การะภักดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงเจนจิรา แดงเจริญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายณัฐพล วงษ์มี
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๘๕

นายณัฐกิตติ

์

มินทะมร
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๘๖

นางสาวจิตรกานต์ จันทร์ศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๘๗

นางสาวธนัญชนก กรอยสระน้อย
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๘๘

นางสาวเปยมสุข อุดร
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๘๙

นายวัฒนา งามคณะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๙๐

นายวุฒิพันธ์ กุลสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๙๑

นายดนัย แก้วบัวดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๙๒

นางสาวปริยากร วันแจ้ง
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ทนดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ประจวบวัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงพัชรี วงศ์สุวรรณ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงภรัณยา เพิมไธสง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงชัญวลัย คตภูธร
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงกัณฐิกา ทองพิลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงลักษิกา แยแฝง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงอมราวรรณ ทองตัน

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๐๑

เด็กชายสหพล ชัยภา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๐๒

เด็กชายธนากร สังข์ทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงพรชิตา บุญรัศมี
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๐๔

เด็กหญิงปณัฐดา สว่างวงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๐๕

เด็กชายจักรพันธ์ สนธิรักษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงจันทราทิพย์ เขียวแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายฐานิช แจ้งดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๐๘

เด็กชายณัฐนนท์ เกตุณรงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายณัฐภัทร เกตุณรงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ขอนทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายณัฒพล เปลียนใหม่

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายถิรวัฒน์ พะโยม
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงธนพร ปกรอด
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงธนาวดี ปกธงชัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๕ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายธวัชชัย โมลาลาย
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายนรินทร์ รามบุตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายนวิน หอมรืน

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงนันท์นภัส มาน้อย
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายนาคิน ขันนวน
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๒๐

เด็กหญิงนิตยา ไม้แดง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายปฎิภาน ทองพูล
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายปรวิทย์ มาน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงรวิวรรณ บัวบาน
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ถมทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ขอนทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา เกตุแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายอัครพล แก้วกิจจา
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงอาภัสสรา มะลิพรม
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงเกษร ชุ่มมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๓๐

เด็กชายเกียรติยศ ทรายทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สมพร
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงเอืองฟา

้

ต๊ะสัก
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงกนิษฐา บุญเลิศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มะลิพรม
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๓๕

นางสาวก้อย เนระจิตร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงขวัญชีวา โพธิไกร

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงจิรวรรณ เหมราช
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงจิราวรรณ คำเขือน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ภู่ภีโญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๔๐

เด็กชายวาคิม อันยงค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงวาศิตา ทวนธง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ เหมือนอินทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงสุธาสินี สมโภชน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงสุนิสา พลากร
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงสุพัตรา เหมือนอินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๔๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำบรรลือ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ หงษ์ยนต์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงวรรณภา มาน้อย
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงจิรพร บางลาด
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๖ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๙๕๐

เด็กหญิงจิราภัทร หงษ์ยนต์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายสิริชัย หอมรืน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๕๒

นางวนิสรา จันทร์แดง
๐๑/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนำตก วัดทุ่งนำตก  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายอนาวิล ตังใจ

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญธรรม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงเสาวภา บัวบาน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงโสรยา นาสี
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงกฤติกา ชูแผ้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธิบัลลังค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงกาญติมา เนือไม้

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๖๐

เด็กหญิงจารุวรรณ วายุบุตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงทิฆัมพร เทียนชัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงนิลาวัล ปะรุวันรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายบัณฑิต รอดกสิกรรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงปรัสรา ขอนทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๖๕

นางสาวปานวาด ครอบกิง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงพรณัชชา เพียหาเทศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ กลินจันทร์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงรุจิรา ไพโรจน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงวรัญญา ขันธแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๗๐

เด็กหญิงสโรชา พรมมี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงเกวลี กัลปพฤกษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๗๒
เด็กหญิงกนกกาญจน์ จันแดง

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายกฤตธัช มามี

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายกฤษฎากร สุภาพรหม
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายกฤษณะเวช อิมคำ

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงกวินทา โกษัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงกัญญาภัค รอดกสิกรรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายกีรติ กัลพฤกษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงกีรติกานต์ อินทพงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๘๐

เด็กชายขวัญชัย หนองหลวง
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงครองใจ พรมใจ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายจารุกิตติ

์

พุ่มชะบา
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๘๓
เด็กหญิงจำรองลักษณ์

ราชทรัพย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงจิดาภา เดือนเพ็ญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๗ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงจิตสุภา เงินทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายจิรวัฒน์ วันทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ หอมรืน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายจิรายุ เกตุพงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงจีรพรรณ บุญมาก
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๙๐

เด็กชายจีระศักดิ

์

ขอนทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงจุฑามาศ มะยมหิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงชนาภา เอมพันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงชลนิพา สุคันธะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายชัยณรงค์ โมกมัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงชุติมา เมฆี
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายฐิติกร อยู่กรัด
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงฐิติพร เนือไม้

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงณัฏฐชา โพธิอ่อนกุล

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายณัฐนันท์ ปานเทศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ถินแปลง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงณัฐพร พุทธรักษา

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงณัฐมล พุกปาน

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ คชพล

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ พลาพล

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พลาหาร

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ภู่จีน

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงดวงหทัย มะลิซ้อน

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายต้น สุขมาก

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายทิวา แตงนิม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายธงชัย โยชนะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๑๑

เด็กชายธงไชย มหึมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๑๒

เด็กชายธนพล อันยงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๑๓

เด็กชายธนากร มะลิพรม
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๑๔

เด็กชายธวานนท์ บดีรัฐ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๑๕

เด็กหญิงธัญชนก พลแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงนงนุช ถาวร

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๑๗

เด็กชายนทีธร วรรณสิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๑๘

เด็กชายนพรัตน์ พงษ์เสือ
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๑๙

เด็กหญิงนริศรา อินทพงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๘ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงนัฐชดาภรณ์ นุชแม้น

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๒๑

เด็กชายนัทนันต์ รักษ์สิงห์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ แย้มกลีบ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๒๓

เด็กชายนาวิน บดีรัฐ
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๒๔

เด็กหญิงบุษราภรณ์ พลอาจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงปนัดดา มาน้อย
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๒๖

เด็กหญิงปวีณา น่วมไทย
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงปยฉัตร สุรเดช
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๒๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ ระเบียบ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๒๙

เด็กชายพงศกร หอมรืน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายพงศธร โยชนะ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๓๑

เด็กชายพันกร สิงห์ลอ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๓๒

เด็กหญิงพิมพิศา ถาวร
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงพิมลพรรณ รอดเพ็ง

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๓๔

เด็กหญิงพิยดา มะลิพรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๓๕

เด็กชายพิเชษฐ์ มาน้อย
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๓๖

เด็กชายภาณุภัทร วัชรพัฒนกุล
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ อภิชัยนภากุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๓๘

เด็กหญิงภาศิณี คชพล
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงภิญญดา ทองมี
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายภูธเนศ มาน้อย

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายภูวดล มาน้อย
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๔๒

เด็กหญิงมาริสา ช้างยืนยง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๔๓

เด็กชายรติพงษ์ ต้นทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงรริดา พุ่มพวง
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๔๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ โกเจริญกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๔๖

เด็กหญิงรัตนาวดี แน่งน้อย
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ พรมทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๔๘

เด็กหญิงลัดดา แพงหนู

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๔๙

เด็กหญิงวนัสนันท์ เย็นอุทก
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายวรภูมิ บัวบาน

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงวรรณพร พลแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงวรรณฤดี อุ้ยเหง่า
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงวรรณษา แก่นคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๕๔

เด็กหญิงวรรณา คึกแดง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๙ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงวรวรรณ อบเชย
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๕๖

เด็กชายวัฒนชัย อุดมลาภ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๕๗

เด็กหญิงวิมลศิริ อึงชัยพงษ์

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงวิยะดา เกษมวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๕๙

เด็กหญิงศตพร พลาพล
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงศิริพร ขอนทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๖๑

เด็กหญิงศิริวรรณ โมลาลาย
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๖๒

เด็กชายศุภกรณ์ เขตวิทย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๖๓

เด็กชายสหรัถ ปานเทศ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๖๔

เด็กชายสันติภพ สังคง
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๖๕

เด็กชายสายชล หนองหลวง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๖๖

เด็กชายสิทธิชัย ชูศิลป
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๖๗

เด็กหญิงสิรินทรา ช่อชัน

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา ชูศักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๖๙

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ เสตฐา
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายสุทธิชัย แก่นคำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงสุนิษา หอมรืน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๗๒

เด็กชายสุพรชัย ปานคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๗๓

เด็กชายสุภกร สีแนม
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงสุริสา ปานดำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๗๕
เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์ อินเมฆ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๗๖

เด็กหญิงสุวนันท์ สังคง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๗๗

เด็กชายสุวรรณ ทิมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงสุวรรณา หงษ์ยนต์
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๗๙

เด็กชายส่งเกียรติ เขียวสะอาด
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายอดิเรก อินกรัด

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๘๑

เด็กชายอนุชา อนุสนธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๘๒

เด็กชายอภินันท์ อินกรัด
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงอรพิน อุดมสุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๘๔

เด็กหญิงอรวรรณ เกษร
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๘๕

เด็กหญิงอรีย์สรวง อุดมสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๘๖

เด็กชายอัคพล ทองขาว
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๘๗
เด็กชายอัจฉริยพงษ์ ชลศิริพงษ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๘๘

เด็กชายอานนท์ สังข์ขาว
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๘๙

เด็กหญิงอาริสา จันทรประทักษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๐ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงอารียา สีทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๙๑

เด็กชายอิศรา อุดมสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๙๒

เด็กหญิงอิสริยา มะลิพรม
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ศรีคะเรศ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๙๔

เด็กชายเกรียงไกร ปนแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๙๕

เด็กหญิงเกวริน โพธิบัลลังค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๙๖

เด็กชายเจษฎากร ขำใจ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๙๗

เด็กหญิงเจษฎาพร กัลปพฤกษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๙๘

เด็กชายเฉลิมชัย ศรีคะเรศ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายเฉลิมเกียรติ หาญอยู่

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายเดชา ขุนอินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงเบญจมาศ อาชากิจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สมโภชน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แช่มมันคง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๐๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เขตรวิทย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงจอมขวัญ ไม้แดง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายณัฐพล ไพโรจน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงณัฐวดี พรจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๐๘

เด็กหญิงนำทิพย์ มธุรส
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงนำทิพย์ มธุรส
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๑๐

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ สาบเสือ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายวัชระ สุวรรณวงค์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงศิรินภา พลอาชา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภักดิชัยภูมิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายสมยศ กลินจันทร์

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงวารุณี มากกุญชร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ สัสดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงพรรณนภา หงษ์ทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงพิริษา ตราชู
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงกชนิภา พรมทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๒๐

เด็กชายจีรศักดิ

์

หอมหวล
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ หอมหวล
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายธีรพงษ์ สุลินธาบูรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงวิไลพร ถมทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงมะลิ แนมเถือน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๑ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงกัลยาณี เกษี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อินปรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงรัศมี น้อยศรีภูมิ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ เดชะผล
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายสิทธิพร โพธิไพจิตร

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงสุวิมล วงค์เมืองคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงอริศรา บัวบาน
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงดลยา ศรีสอน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงกนกพร แจ่มแจ้ง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงกุลธิดา พานิชผล
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงชนกสุดา เคลือภู่
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงดวงหทัย ชูคุ้ม
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายทัตศพล แก้วแสง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงทิพาวรรณ ทัพสุวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายธนภูมิ พินกลาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงมาริสา เรือศรีจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงปยะฉัตร ศิรินาค
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายภูผา เสดา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงกัลยานัด อ้นหนองปลง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายดนัย หุ่นเทียง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงวันวิสา ศิรินาค
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงศรีสวัสดิ

์

ปนมณี
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายอัครพงษ์ ศรีสำโรง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงเพชรดา บุตรชน
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๔๙

นางสาวขนิษฐา เกิดพงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๕๐

เด็กหญิงดวงทิพย์ เย็นขาว
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงปนัดดา ดิษสวน
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงสุธิมา โคฮาด
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๕๓

นางสาวอภิชญา ปนมณี
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๕๔

นายกิตติพงษ์ มณีนก
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๕๕

นายจีรศักดิ

์

วงษ์เขียด
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๕๖

นายชาตรี ยอดเยียม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๕๗

นายชูศักดิ

์

สังกลิน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๕๘

นางสาวรุ่งอรุณ กลีบแย้ม
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๕๙

นายเกียรติศักดิ

์

ปนมณี
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๒ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๒๑๖๐

เด็กหญิงพรพิมล เนือไม้

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงตริษา มาน้อย
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงนิรมล ทิมสี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงรวินท์นิภา ชุ่มเย็น
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ส่องแสง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงศศิยา จันพุฒ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงเทศิกานต์ บดีรัฐ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงนำฝน ระถาพล
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงพรรภษา ถมยา
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงวิภาพร แพงประโคน
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๗๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีมันลาภ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงสมฤดี นนทรีย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายสงกรานต์ นังคัล
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายสิทธิชัย อยู่สถิตย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ทองยอด
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายณัฐพล คงพัด
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สอนนารี
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายธนากร หนูแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายศุภกิจ จันทร์ครอบ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงวรินทร์ญา ก่อแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงกนกร สระทองวี
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ปญญา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงสายฝน ธูปบูชา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายเนติพงษ์ ครุฑแจ่ม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายทุชา ม้วนอ้อม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วรพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ปาคำวง
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงวรรณพร ม่อนน้อย
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๘๘

นางสาวจุฬาลักษณ์ คิมอิง

๋

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๘๙

นายศตวรรษ สุพร
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๙๐

นายบุญเทียง

่

ม่วงมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ผึงเจริญ

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายยงยุทธ ทับคง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายศราวุฒิ ศรีหาตา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงกมลชนก ศรีสุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๓ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงชฎาพร โพธิชัย

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงทิวาพร ศรีสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ แซงราชา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงปรียดา หมู่วรรณ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงมาริญา อิมสวัสดิ

่ ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ รังสร้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๐๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ ตำใต้
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงสุพรรณ์ษา ไทรสังขชวลิต
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงอินทิรา คงคาวารี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๐๔

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ อ่องเลือม

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๐๕

เด็กชายศุภากร หมืนคำยอง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๐๖

เด็กหญิงอรพินท์ เหมนิธิ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ผึงเจริญ

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๐๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

สุวรรณเขต

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๐๙

เด็กชายภูมิเรศ เศรษฐี
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๑๐
เด็กหญิงพลอยทิพย์ ทุมประดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายจักรพงษ์ โคตะขุน
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายธนวันต์ อรุณวัฒน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายณัฐพล เจนจบ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายมานะ ต่อศักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายวิศรุต รังสร้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงณัชชา เชือหงษ์

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงกมลฉัตร ฉัตรทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ เบ้ามี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงกรกนก จูด้วง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๒๐

เด็กชายธีรภัทร วารี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายฐากูร อารูงะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายวสวัสว์ ศรีพงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

อินเลียง

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เงินถา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายธนภัทร ชุ่มจีน
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ ทองเชือ

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๒๗
เด็กหญิงประภาพรรณ

ประชาชิต
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๒๘
เด็กหญิงกนกลักษณ์ บรรจง

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงณัชชา สุขแจม
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๔ / ๖๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงนัธมล น้อยพงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๓๑

เด็กชายปยวัช แผ่ทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงพรรวิภา อบฟง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงลลิตา ปนจุลัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายสมภพ โทะนี
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๓๕
เด็กหญิงแพรวพรรณ เทียงเรือง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงเอมมิกา หนุน้อย
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขมี
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา ช้างลอย
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงตะวัน ไวเกษตรกรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๔๐

เด็กหญิงธาริสา ศรีสุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงนันทัชพร สิลาเกตุ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงเนตรนภา จูด้วง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายประพันธ์ พรศิริ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงปยวรรณ ปนอินทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงพรพิมล สงขัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เจนจบ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงสุภิญญา ชูช้าง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ แจ้งวงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายธนพล เรืองอ่อง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๕๐

เด็กหญิงวิลาสินี ครุฑพาหะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงสัตตบงกช ทรัพย์ทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงจิราภา เลิศตระกูล
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ทีระลึก

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงอรสิตา แก่นอินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายชยานันท์ กำปนทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายนรินทร กล้าการขาย
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงรจนพร แก้วกาหลง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงมัทนา ปนจุลัย
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงรัตนาวดี ทับทวี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๖๐

เด็กหญิงวรินทร น้อยพงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงอัมรา พงษ์เขตรการ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหลือล้น
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๖๓
นางสาวกุลจิราณัฎฐ์ สิงห์สี

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงขวัญชนก จูด้วง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๕ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แก้วปุนนิล
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ มนต์เดช
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงชนิดาภา อยู่ทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๖๘

นางสาวญาดาวดี เนตรน้อย
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงณัฐริดา พงศ์สารารักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงธิติพร อำพัน
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงนิจจารีย์ คุ้มบุญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงนิภาพร จูด้วง
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๗๓

นายนุตกาน พิชัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงปธิดา ศรีบัว
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงปานทิพย์ เนตรอ่อน
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงพรธตา ผิวสำโรง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงพรปวีณ์ ศรีชมภู
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ พันปาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงเพียงรวี สุขธยารักษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เจนจบ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายภูมิบดินทร์ หมวกแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายรุ่งเพชร ทองนิล

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงสุพรรษา นุชสวาท
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงอภิชญา ช้างลอย
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คุ้มผ่อง
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงอรรถรส แพงแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงอริสา กล้าการขาย
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายอินทร วิวรรธน์ภาสกร
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๘๙

นายณรงค์ ศรีท้วม
๒๒/๐๕/๒๕๑๔

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๙๐

นางสาวศิริญญา ประพัตร
๐๕/๐๔/๒๕๒๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๙๑

นางสาวนงนุช เตือนสติ
๑๖/๐๕/๒๕๒๘

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงนฤมล บุญคล้าย
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงศิณัฐชยา เจนจบ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๖๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายพัชรพล รัตนพิชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๖ / ๖๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๖๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ มุนินทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

วัดแก้วสุริย์ฉาย วัดแก้วสุริย์ฉาย  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๗ / ๖๗

้
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