
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๙,๖๐๖ คน ขาดสอบ ๒,๑๑๕ คน คงสอบ ๗,๔๙๑ คน สอบได้ ๔,๐๒๗ คน สอบตก ๓,๔๖๔ คน (๕๓.๗๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๐๐๑
นายเก่ง แซ่ม้า ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๐๒
นายสนาม แก้วปอย

๑๓/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๐๓
นายณัฏฐวุฒิ ส่องสว่าง

๒๓/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๐๔
นายจเร แดงไผ่

๒๑/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๐๕
นายสุรชัย แซ่เฮ่อ

๑๖/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๐๖
นายสุจินต์ ใจเปน

๐๒/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๐๗
นายบุญเลียง

้

พลภักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๐๘
นายบุญชู โจ้พิมาย

๒๒/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๐๙
นายทวีศักดิ

์

บุญหล้า
๐๒/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๑๐
นายกู้เกียรติ

์

เจริญพุทธมงคล
๒๑/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๑๑
นายสายธง พูลพาลี

๐๔/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๑๒
นายอนันต์ ดำรงพานิชชัย

๑๒/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๑๓
นายแผน กมุทชาติ

๐๔/๐๔/๒๕๒๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๑๔
นายเจษฎา ห้วยแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๑๕
นายอิสรา ใจดี

๑๗/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๑๖
นายเสน่ห์ อินทร์สว่าง

๒๐/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๑๗
นายองอาจ ทวีไพบูลย์สกุล

๑๖/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๑๘
นายวิรัช อ่อนใจดี

๑๒/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๑๙
นายสุนันท์ วงศ์ละคร

๒๘/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๒๐
นายจตุพร เงินบำรุง

๑๖/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๒๑
นายฉัตรชัย ขอนทอง

๒๐/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๒๒
นายสุทธิพงษ์ มาตรา

๑๘/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๒๓
นายวิษณุ บุสดี

๑๐/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๒๔
นายบุญยืน แซ่โหงว

๐๓/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๐๒๕
นายอาทิตย์ ศรีวิชัยจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๒๖
นายอนุชา สีลาทอง

๐๔/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๒๗
นายเพชร วงษ์ภา

๑๑/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๒๘
นายอ้อย สำเภาดี

๒๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๒๙
นายกำธร อยู่ยอด

๐๔/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๓๐
นายสมพงษ์ คุ้มสุข

๒๔/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๓๑
นายกัณฑลักษณ์ ทองเถือน

่

๒๘/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๓๒
นายเดชณรงค์ เนตรอินทร์

๒๒/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๓๓
นายเอกชัย กลินเจริญ

่

๐๑/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๓๔
นายสมศักดิ

์

แสนหาญชัย
๑๔/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๓๕
นายคมสันต์ ศรีสมุทร

๑๗/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๓๖
นายสุภชัย แสงม้า

๒๒/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๓๗
นายวีระ หลวงปวน

๑๗/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๓๘
นายสุรเกียรติ ถาวร

๑๑/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๓๙
นายวายุ อยู่วิมลชัยกุล

๒๔/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๔๐
นายสามารถ บุญช่วย

๐๓/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๔๑
นายสมชาย แซ่โซ่ง

๐๘/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๔๒
นายสรายุทธ กานแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๔๓
นายพีรพันธุ์ คงจันทร์หิรัญ

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๔๔
นายชิดชัย พันคง

๑๖/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๔๕
นายพิพัฒน์พงศ์ เพชรกลำ

๑๖/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๔๖
นายเน้ง แซ่ว่าง

๒๖/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๔๗
นายไพรัตน์ เปยไพบูรณ์

๑๒/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๔๘
นายสมชาย แสนขัติ

๒๐/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๔๙
นายชำนาญ ลอยประดิษฐ์

๒๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๕๐
นายอนุสรณ์ เนินพลับ

๐๓/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๕๑
นายภาณุ แดงไผ่

๐๘/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๕๒
นายรัฐชานนท์ กีดคำ

๐๒/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๕๓
นายณัฐวุฒิ ปานกรด

๑๒/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๕๔
นายปรัชญา อยู่เกษ

๒๒/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๕๕
นายไพรัช ธัชยะพงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๕๖
นายชนสรณ์ แซ่เฮ่อ

๐๑/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๕๗
นายประเมธ พวงสมบูรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๕๘
นายเอกชัย พานทอง

๑๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๕๙
นายชยุตพงศ์ อนันต์คีรี

๐๔/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒ / ๑๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๐๖๐
นายไพฑูรย์ ตังศรีวงศ์

้

๑๕/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๖๑
นายณัฐวัตร แซ่ท้าว

๐๗/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๖๒
นายชัยวัฒน์ ชนะพาล

๑๒/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๖๓
นายตุ๊ แซ่ว่าง

๑๐/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๖๔
นายธนพล เดชะประทุมวัน

๐๙/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๖๕
นายอัศวิน อาชาวัฒนกุล

๑๔/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๖๖
นายไชยา สุขหวี

๑๐/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๖๗
นายสุรเดช มากบุญชร

๑๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๖๘
นายสุวชัช เข้มแข็ง

๒๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๖๙
นายศตวรรษ สังฆมณี

๐๓/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๗๐
นายอนันต์ อินทร์อำนวย

๒๒/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๗๑
นายวสันต์ หนานแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๗๒
นายสุรศักดิ

์

เศษโถ
๑๑/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๗๓
นายศุภวิชญ์ คำสุวรรณ

๐๘/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๗๔
นายนวฤทธิ

์

เปยมฤทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๗๕
นายสุชิน ทิมสูงเนิน

๑๔/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๗๖
นายศุภกิจ พันธี

๒๑/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๗๗
นายกิตติทัต ชดเชย

๑๐/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๗๘
นายฤทธิพงศ์ แก่นยิง

่

๐๔/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๗๙
นายยุทธนา สีทาทุม

๒๘/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๘๐
นายชาญชัย เนตรเมืองมา

๑๔/๐๘/๒๕๐๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๘๑
นายอนุชา ผ่องแผ้ว

๑๗/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๘๒
นายสมปอง สร้อยจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๘๓
นางชอุ้ม อ่อนตา

๒๙/๑๐/๒๔๙๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๘๔
นางสุวิทย์ จันทร์ศรี

๐๘/๐๘/๒๔๙๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๘๕
นางนาราภัทร พัดพ่วง

๐๙/๑๐/๒๕๐๓
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๘๖
นางดวงพร ว่องกสิการ

๑๑/๐๓/๒๕๐๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๘๗
นางสำเภา พุ่มพวง

๒๓/๐๖/๒๕๐๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๘๘
นางสำอางค์ ไชยดิษฐ์

๐๑/๐๙/๒๕๐๔
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๘๙
นางสาวปนแก้ว มงคลเฉลิม

๐๒/๐๔/๒๕๐๔
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๙๐
นางบุญเทียม ปจฉิมะ

๐๔/๑๑/๒๕๐๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๙๑
นางสาวไหนฮิน

้

แซ่เติน

๋

๐๑/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๙๒
นางนางสุพัตรา ขุนชิต

๐๒/๐๖/๒๕๐๖
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๙๓
นางเรืองจิรา นิติอิสริยาภรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๐๗
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๙๔
นางสายรุ้ง พรมพินิจ

๐๓/๑๐/๒๕๐๘
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๐๙๕
นางสมนึก ยาอุ่น

๑๒/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๙๖
นางพรศิริ ทองมา

๑๕/๐๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๙๗
นางสะใบ หวานจ้อย

๐๘/๐๑/๒๕๑๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๙๘
นางสาวธณพร ช่องงาม

๒๗/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๐๙๙
นางสมศักดิ

์

ดิษกร
๐๔/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๐๐
นางสาวภวัญหทัย พุ่มชา

๒๔/๐๘/๒๕๑๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๐๑
นางณัฐชา ฤทธิอ้น

์

๐๑/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๐๒
นางอารีวรรณ สังข์ทอง

๒๗/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๐๓
นางสาวลูกจันทร์ อัมพวัน

๑๕/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๐๔
นางสาวจันทร์ มาน้อย

๒๒/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๐๕
นางบังอร ปูเดช

๐๑/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๐๖
นางสาวกำเหนิด ชูประเสริฐ

๐๔/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๐๗
นางสุกันยา สุกสด

๐๙/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๐๘
นางยุภา นันท์ชัยบัว

๐๓/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๐๙
นางใกล้รุ่ง จูจันทร

๑๖/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๑๐
นางประกอบ พุ่มพวง

๐๙/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๑๑

นางสาวหัสดี ชาริดา
๒๕/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๑๒

นางสาวเยาว์ พราหมโพธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๑๓

นางกรรณิกา มณฑาทอง
๒๘/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๑๔

นางสาวประนอม การคำ
๐๗/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๑๕

นางเซียะ ทวีทรัพย์ลำเลิศ
๐๘/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๑๖

นางสาวจันทร์ทรา มากสาย
๐๒/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๑๗

นางสาวพยอม พราหมโพธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๑๘

นางสาววาสนา ราชประดิษฐ์
๐๙/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๑๙

นางวชิราภรณ์ ดวงตา
๐๓/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๒๐
นางรุ่งฟา มาน้อย

๑๕/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๒๑

นางสาวจิตรี ปานทัพ
๒๑/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๒๒

นางประภาขวัญ กัลปพฤกษ์
๐๖/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๒๓

นางสาวศศิประภา เขม้น
๑๑/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๒๔

นางแสงดาว ว่องกสิการ
๐๓/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๒๕

นางพิศมัย ทองนิล
๑๒/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๒๖

นางสาวศิริขวัญ ฤทธิม่วง

์

๒๑/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๒๗

นางสาววาสนา โพธิเนียม

์

๐๑/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๒๘

นางสาวจริยา สดสีทอง

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๒๙

นางสาววรรณศิริ กอบสาริกรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๑๓๐
นางสาวสุพัตรา สวนเศรษฐ

๓๐/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๓๑

นางสาวมีณา เทียนทอง
๐๑/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๓๒

นางสาวเนตรชนก กลินขำ

่

๑๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๓๓

นางสาวสายพิน อินทร์โพธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๓๔

นางสาวนำผึง

้

ทองเชือ

้

๐๑/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๓๕

นางสาววิราวรรณ ครุฑจู
๑๓/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๓๖

นางสาวศริยานนท์ สุขเมือง
๒๒/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๓๗

นางสาวศรีดาพร โกทัน
๓๐/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๓๘

นางสาวสมร พิรุณ

๑๓/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๓๙

นางสาวปวีณา เกตุกัน

๒๓/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๔๐
นางสิน ยอดเกิด

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๔๑
นางสาวรัตนาวรรณ องอาจ

๐๓/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๔๒

นางสาวเลิศนภา ผึงเทศ

้

๒๒/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๔๓

นางสาววิภาภรณ์ กอนนาค

๒๒/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๔๔

นางสาวอักษร ศรีจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๔๕

นางสาวชลลดา อ้นหมูทอง
๐๓/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๔๖

นางสาวสำลี จินดา
๒๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๔๗

นางสาวเมย์ บุตรศรี
๐๖/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๔๘

นางสาวขวัญทิพย์ กันเสือ
๐๓/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๔๙

นางสาวรัตน์ถยา ขำวงค์
๑๖/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๕๐
นางสาวอำไพ พรมมินทร์

๒๓/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๕๑

นางสาวพรรณิภา พึงสถิตย์

่

๑๔/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๕๒

นางสาวอภัสรา คนเพียน
๑๑/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๕๓

นางสาวอำไพ แสงสกุล
๑๙/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๕๔

นางสาวซ่อนกลิน

่

กรรณสร

๒๖/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๕๕

นางสาวรจี เขตุกัน
๒๘/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๕๖

นางสาวกัลยรัตน์ แก้วโต
๐๔/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๕๗

นางสาวสุชาครีย์ ลมลอย
๑๓/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงปรายฝน จินต์สุภาวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงภคพร ปานคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงนัฏฐมณี สนธิพงษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงณัฐชญา ร้ายศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๖๒

เด็กชายเมธวิน วงษ์พันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงธัญชนก อินทรโส
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงอภิญญา ชูกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงกัญชพร ลีหนองบัว
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงกนกนาช ทองคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงรสิตา แสงสว่าง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงวริสรา เพ็ชรปลูก
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงกุสิมา พรมบุตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ เทพาชมภู

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงปนัดดา จำปาคำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงวิภาดา วัฒนศิริ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงชญานี ปรางค์ศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ อรัญมาลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ แก้วนิลตา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงอภิสรา แพรสี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงสุธาสินี ศรียืนยง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงณัฐวรา คงรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงสุภาวดี หญ้าลาภ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายธัญญธร บุญยืน

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงไอริณ คำทูม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงอรศิญา สุขดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงกรกนก ซันไล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงเกวลิน ภู่สีทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงสุรัตนวดี รอดกสิกรรม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงนงนภัส เอียมสอาด

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงกชนันท์ พรหมวิหาร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงจนาพร ชัยพิทักษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๘๙

เด็กชายอิทธิพล ยาสกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายสุรเชษฐ์

นุกูลอุดมพานิชย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๙๑

เด็กชายศิวัช ศรกาดา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๙๒

เด็กชายธิปก พะโยม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงวาจิตรา บึงมุม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงพันวรรษสา แมนวิเศษ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีสว่าง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงนันทรัตน์ วัชรพัฒนกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๙๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ สถิตย์อยู่
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงโชติกา จาดเพ็ง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๑๙๙

เด็กหญิงณปภัช โตไธสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖ / ๑๑๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายญาณากร บุญปน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงพิมพ์นารา พันธุ์จำรัส

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๐๒
นางสาวทัศนีย์ หมู่คำ

๒๒/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๐๓
นางสาวณิชาภัส ยืนยาว

๒๓/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๐๔
นายสุริเยนทร์ ภูมิการ

๑๘/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๐๕
นางปางทิพย์ วงษ์ถาวร

๑๘/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๐๖
นางสาวอินทรัตน์ ช่วงบัญญัติ

๒๖/๐๘/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๐๗
นายนเรศ สุดไทย

๑๔/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๐๘
นางสาวนำทิพย์ พะยิม

้

๐๗/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๐๙
นางสมหมาย แย้มโกเมน

๐๒/๐๑/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๑๐
นางเยาวเรศ จุลสุข

๓๑/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๑๑

นางนภิศรา รัตนบดี
๒๙/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๑๒

นางสาววนิดา ทับทิม
๑๐/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๑๓

นายขจรยศ บุรุษศรี
๑๒/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๑๔

เด็กชายพงศกร อ่อนคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายฐิติพงศ์ ทองเดช
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๑๖

เด็กชายภูริณัฐ เพชรโสม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๑๗

เด็กหญิงณัฐธิดา สุขขวัญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงนรีรัตน์ จินดาวงษ์ธรรม์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงกรกนก เชือมขุนทด

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงวิภาพรรณ อรุณศรีโสภณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงชิดชนก ชำนาญนา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงโชติกา ใบเนียม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายธีธัช รัตถา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายภูผา กลินบัว

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายทัตธน ประสาทสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๒๖

เด็กชายสหพัส สุวรรณเพชร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายธัญวัฒน์ พงษ์อุบล
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงปญดา ปาสาตัง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายสรวิชญ์ เล่าเปยม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงสุปรียา จันทร์ว่องกิจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงวรรณวิษา อภิพุทธิกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงสมัชญา สุดไทย
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๓๓

เด็กชายชุติพงศ์ ศิริพิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๓๔

เด็กชายนฤบดินทร์ ภูสมศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงพิชานันท์ คงประทีป
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงภัคธีมา โลหิตานนท์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงภัทรานันท์ เจนสาริกร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงนาราภัทร ชนะภัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงทัณฑิมา นวจตุรภุช
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงพิจิตรา สารีดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา นพรัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๔๒

เด็กชายศิวัช คงสิบ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงศุภทา ศิริกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงกฤษฎี ดิษดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๔๕

เด็กชายจักรพงศ์ จันทราช

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๔๖

เด็กชายธนาวิชญ์ รัตนพรพิรุฬห์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๔๗

เด็กชายพิศุทธิ

์

จันทร์กระจ่าง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายเกรียงไกร เฮงสุวรรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๔๙

เด็กชายวงศพัทธ์ บันดาล
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงอรัญญา ทัพวัฒน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๕๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แสงชุ่ม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงวรัญญา ทุมไธสง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๕๓

เด็กชายภูผา ภูมิอินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงลลิตพรรณ พยอมหอม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๕๕

เด็กชายธีรภัทร ข่ายทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง วัดคูยาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขเจริญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๕๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นำเพชร
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายณัฐกร มังโส

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายสมภพ กลำศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงอภิญญา หารคำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๖๑

เด็กชายอัมรินทร์ ปอมภา
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงจิดาภา ธูปบูชา
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงทรรศนีย์ ทองรักษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงทิพยรัตตน์ จันทร์สุเทพ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงปยะมาศ เกตุคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ก่องตาวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงพัฒน์นรี พัตสุวรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงภัชรวดี ภุ่ทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงสุทธิดา ประชานิยม
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงอลิษา ขาวสม

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงเอืออังกูร

้

อินทะชัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ ยอมเจริญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายยุทธนา ทองดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงอารียา ทับทวี
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายเดชานนท์ พนมวาส
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงมัลลิกา ปญญาวัง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงช่อทิพย์ วงศ์พิชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงพรจิรา พันธ์ศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เพ็งพูน

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายอัครพนธ์ แถลงกิจ

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงชลธิชา กัญญา
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงชลธิชา พินทา
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงนริศรา สุดสอาด
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงปาริชาติ สงษ์โสภา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายสันติ คำนิล
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๘๖

นางสาวรุ่งนภา แก่งศิริ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงปุณณิศา บุญเลิศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงนวล

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงสุพิชชา แสงสอดสี
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงอัฉชริยา ขันเกตุ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๙๑

นางสาวพรพิมล แหงมดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๙๒

นางสาวทักษพร โฉมงาม
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๙๓

นางสาวธัญญรัตน์ จุมปู
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๙๔

นายธีรศักดิ

์

นำไส
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๙๕

นางสาวนันธกานต์ ดีฤสานต์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๙๖

นายพลาทิตย์ สุดไทย
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงสุรีย์วัล อ่วมเจริญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๙๘

นายพงษ์พิชิต ทองทรัพย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๒๙๙

นางสาวกรกช ยมรัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๐๐
นางสาวพัชราวรรณ เกิดพันธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายมรุต ใจเทียง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๐๒ นางสาวธัญญาลักษณ์
สมพมิตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๐๓
นางสาวธมลวรรณ ธรรมชัย

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๐๔
นางสาวขวัญทิพย์ ปานจักร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๓๐๕
นางสาวจิดาภา กาญจนจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๐๖
นางสาวจิรวรรณ พุ่มน้อย

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๐๗
นางสาวนริศรา ทองสุข

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ฟารุค

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๐๙
นางสาววิยะดา แผนสุพรรณ

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๑๐
นายวชิรวิชญ์ อิรทร์อยู่

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๑๑

นายอนุรัตน์ เกิดยอด
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๑๒

นางสาวอรวรรณ ผาสุขวิริยะเจริญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๑๓

นายกิตติวัชน์ จันทร์เล็ก
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๑๔

นายนภดล ระฆัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายปยะพงษ์ สิงห์แพ
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายภาดล ยิมศิลป

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๑๗

นางสาววิมลสิริ ทองอยู่
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๑๘

นางสาวมัณฑนา ไก่แก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๑๙

เด็กชายณัชชานนท์ บัวแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงภัทราวดี ศรีผง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงปยะดา ชุ่มรัศมี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ นาคชืน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงชลธิชา จันทรชาติธาดา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงกัลยากร สนิทมาก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๒๕

เด็กชายจิณณวัตร อ้นบุตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๒๖

เด็กชายชาญชัย จันทร์เงิน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๒๗

เด็กชายธวัชชัย ก๊กตระกูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายกฤษณพงษ์ นาคคำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๒๙

เด็กชายภูริทัศน์ เทวฤทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๓๐
นายวุฒิชัย ธรรมสอน

๑๑/๐๙/๒๕๑๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๓๑

นางสาวกชกร ไชยศิริ
๐๕/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๓๒

นางสาววารีย์ สิงห์ลอ
๑๘/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๓๓

นางสาววรรณภา สุวรรณโชติ
๑๙/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๓๔

นางสาวนุชนารถ ช่างโคกสูง
๑๙/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๓๕

นายวสันต์ รุ่งรัตนนภากุล

๑๗/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๓๖

นางสาวอังคณา ตังมัน

้ ่

๐๘/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๓๗

นางสาวสายใจ บุญศรี
๑๙/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๓๘

นางสาวดุจเดือน หล่อหล้า

๑๕/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงสิทธดา แกมกล้า
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงภัทรธิดา นิทาน ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ คมขำ
๑๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายกิตตินันท์ สระทองอ่อน
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายนนทกร เนียมสาหร่าย ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายเดชาวัต สวัสดิโสม

์

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงวรัญญา คงสมทรง
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงวีรยา บุตรม้วย
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ กาญจนา
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงลลิตา โกพัตรา ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงตติยา คำกรุงเก่า
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงสายนำทิพย์ เทพชนะ

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พุทธรักษา ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงเกสร ประสิทธ์
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงชญานันต์ มะลิซ้อน
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงพิมนุชจรี สมบัติภาณุพงศ์ ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงรสสุคนธ์ พรมมายนต์ ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงสุภัทรา เพ็ชร์อำ
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงสุภาวดี เจียมไทยสงค์
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ ฟุงรุ่งนิรัติศัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงวิระชา ช่างทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงสุวิมล ทะสดวก

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงกุลธิดา คงแสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงนพมาศ คุมมานนท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงเบ็ญจพร ภูดวงขวา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงภัณฑิรา โกฏทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๖๕

เด็กหญิงอุษณีย์ หงษ์ทับทิม
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงขวัญจิรา หลวงแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงณิชพรรณ นาคชุ่ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงวราภรณ์ พรหมศิริ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ สระทองอ่อน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงศุทธินี สามเถือน

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงพัชรีย์ เกตุชนก
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงนิศากร มันเกตุ

่

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงณัฐทิชา ศรีสาธร
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงบัณฑิตา เมฆแก้ว
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงปานรพี นิลเกษม
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงธนัชพร สิงห์สร้อย
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ศรีบุญเรือง
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงแพรพัตรา คำเครือ
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงวาเลนไทน์ หริณยาพร
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงเกวรินทร์ ขุมทอง

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงชญาภา วิจิตรปญญาเมธี ๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงพิชาภรณ์ ฉิมสุพร
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงสลาสินี ระย้าชมภู
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ โคระชาติ
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงสายธาร กล่อมยัง ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงกลมลักษณ์ อินพ่วง

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๘๗

เด็กชายกวินภพ แซ่จ๋าว
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงอริสรา ฟกกลิม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงนราวรรณ อินทร์เอียม

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงปาลิตา ฉิมสุพร

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์ อินทร์โพธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายภาณุ เปลืองนุช

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายรพีภัทร จวงจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายภูชิต ดอกจำปา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงจูหลิน มังโส
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงนิตยา หาญสาริกิจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๙๗

เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์ ชุ่มเขียวดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายอรรถณัฐ สามงามน้อย
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายอภิรักษ์ เหมือนเพ็ชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงนำทิพย์ บริบูรณ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงรัตนาวดี ปลากริม

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงกาญชนก สว่างศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงกนกนิภา เอือปชชา

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงนริศรา พรมชาติ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายธนภัทร จันทร์ศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายรพีพัฒน์ ศรีภุมมา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงวินิทรา นาควังไทร

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงฐิติศิริ พรมพิมพ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงอริษา เจริญวงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงศิรินิภา พิมพ์สวรรค์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงภัทราพร ขำแห้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๑๒

เด็กชายพีรกฤตย์ ทองขำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงวารุณี ใบทับทิม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงชนัญชิดา สิงห์มุ้ย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงชัญญานุช แจ่มศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายธราเทพ บุญวงค์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงอำภาพลอย พินิจสามิตร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรสุวรรณภักดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงธนินท์รัฐ นนทชัยวรกิตติ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงฐิติภรณ์ สิตระศักดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา ประเสริฐจันทึก
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงเมริสา มากเมือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงพชร ส่งเสริม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๒๔

เด็กชายพัชรพล สมรอด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พาหะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายรติพงษ์ ยอดฉุน
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายนวพล กฤษฎี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงอุษามณี โพธิพูล

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ภู่เกตุ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ธิวะโต

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงกุลณัฐ หมืนแสง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๓๒

เด็กชายเกรียงไกร แก้วมณี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงเกศรินทร์ พุกนุช
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงลักษมี สารีเพชร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๓๕

เด็กหญิงเขมิสรา คำชู

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๓๖

เด็กหญิงณัฎฐาพร คุ่ยศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงอรวรรณ เรืองกิจจา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายศิวัฒ ยศสมบัติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงธันย์ชนก เหนือเกตุ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คงสมทรง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงเปรมจิรา รอดตะเภา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ พันธุ์โต
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ปานฤทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงณขวัญปวีณ์ อ่อนณนัยน์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงสุพรรณวสา เทียนสำเภา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๔๖

เด็กชายธราเทพ ตริษา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงสุพัตรา น้อยใหม่
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงกฤติยา ศรีเจริญรุ่งเรือง
๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงอภิชญา คำเมืองมูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายฐิรพรรษ จันทร์เทศ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๕๑

เด็กชายศรัณยู ยาดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๕๒

เด็กชายรพีพัฒิ จันทรศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๕๓

เด็กชายอัศนี จตุเทน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงนิภาพร ตันใจ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๕๕

เด็กหญิงสุพัตรา จันทรวดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงชลธิชา ชืนชม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายปญญา ไพรหนู
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๕๘

เด็กชายสุรชัย ผางดวงดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๕๙

เด็กชายเสกศุภกิต เทียมจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายภูชนะ แก้วสุข

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมเสนา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๖๒

เด็กชายกัญญารัตน์ รืนนุสาร

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๖๓

เด็กชายกิจวิกร โอสาร
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายศุภกร ประสิทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายฐิติพงษ์ ไผ่จันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๖๖

เด็กชายนันทวัฒน์ นิลใย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงศิริวรรณ อินสูงเนิน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงอภิญญา ถึงสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๖๙

เด็กชายวรวุฒิ ดิษภา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายธีรภัทร ภาโนมัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๗๑

เด็กหญิงปานทิพย์ อินทร์แพง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายปยะวัฒน์ พหลยุทธ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๗๓

เด็กชายภานุพงษ์ ถินสพุง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงบัณฑิตา คงศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เข็มเพชรโต
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงชนาภา ปานศิลา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงกมลชนก คำมะพัตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายณัฐภูมิ ทองคล้าย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๗๙

เด็กชายวาคิม แก้วกองศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงธนัญญา มาดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๘๑

เด็กชายนิติภูมิ พูลพุ่ม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงเนตรนภัส สุขสม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๘๓

เด็กชายโกสินธ์ อัมพวัน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงภูริดา ขามเทศ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๘๕

เด็กชายสิริชัย กระจ่างแจ้ง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๘๖

เด็กหญิงจุฑารพ กลางนภา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงสุกัญญา ยอดบัว
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายธนภัทร อินมัน

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายทักษ์ดนัย ทีมี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงวริทยา พันทะแสน

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๙๑

เด็กชายศิริวัฒน์ สิงห์วี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายวราเทพ แสนสงสาร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายฉัตรชัย พรมอยู่
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๙๔

เด็กชายวุฒิชัย จีนอินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงนิลยา ปนแต่ง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงปภาวี ทองอินทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๙๗

เด็กชายรพีภัทร คมขำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๙๘

เด็กชายภิมราพันธ์ เจียงจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายกัมปนาจ เอียมฤดี

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายชัยวัฒน์ อุ่นทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายศุรวีร์ แสงสุข

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายดนัย ร่มยอถินดง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงทักษิณา ภู่เมือง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายมงคล สุขจุ้ย

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงปาริฉัตร ทาสุ่ม

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายวาทิตย์ พาพันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีม่วง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายธนพนธ์ สุทธิคราม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงภัทรสุดา อินทร์ศรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงปฐมาวดี นาคอ้น

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายอานนท์ พลอยงาม
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายอธิชาติ ผิวพรรณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๑๓

เด็กชายอภิชัย สมัครเขตการณ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๑๔

เด็กชายศราวุฒิ เชือสิงห์

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงวรัญญา บุญมีเจริญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๑๖

เด็กชายธนพัฒน์ ปฐมาศ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๑๗

เด็กชายวงศกร พุ่มเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงอารยา ขุนนะลา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงพรพิมล เทียมจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงชณัดตา ขำทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงพัฐธนิสา ไอยรารัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงอิศราวรรณ เปยมบรรดาศักดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๒๓

เด็กชายชัยชนะ การะเกตุ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงอรุณรัตน์ สุกสด

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงสุพิชญา สุพิชยา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงภูรีภัทร ปานเทศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงพรสินี แหนนำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๒๘

เด็กชายสมรักษ์ ขาวใส

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงพิมลดา จูจันทร
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงนลินี เพ็ญสาย

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงจิตราวดี รักษา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงสุนิชาพร สุวรรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงณัฐนรี ภูมิการ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงชานิษา แย้มเอียม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงมนัสชนก คำสร้อย
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงญาดา พูลอนันต์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๓๗

เด็กชายณัฒพงษ์ กลินกระจาย

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงสุทธญาณ์ ประชารัตน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงกัญชพร นฤภัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงบุญญามาศ เขียวแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงชนิกานต์ ไชยศิลา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๔๒

เด็กชายภูชิต เเสงเมล์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ชารี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงวริษา จูงวงษ์สุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โยชนะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงฐิติมา พุกเฉือย

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงปราญชลี แสงสุวรรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงสุชาภัท เกษร
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงรัตนากร เสนชุ่ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงนิศาชล พิลึก

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๕๑ เด็กหญิง ด.ญ.อิษฎาอร
อ่อนฤทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๕๒

เด็กหญิงกมลชนก มงคุณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงอภิสรา เต็มเปยม
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ นิลประยูร

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงพิมไพลิน พุ่มทุเรียน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๕๖

เด็กหญิงกาญจนา โพธิไกร

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงปรารถนา ทาลายา
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เรือศรีจันทร์

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงภูริชญา รังสิภาพรกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายขวัญมงคล เงินเมือง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงณัฐพร พูลเขตต์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๖๒

นางสาวรัตติยากร สุวรรณทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงชญากาณฑ์ เฮงสุวรรณ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงวริศราภรณ์ เครือฟก

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงรดา ไพศาลศิริทรัพย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงขวัญประภา จันทรังษี

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงอวัลดา จันทะเสน
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงโสรยา คำวงษา
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงจิตตาภา วงษ์เมฆ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายณศุภกร แย้มมาก

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๗๑

นายชิษณุพงศ์ บัวผัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๗๒

นางสาวสุพิชชา สินธุสนธิชาติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๗๓

นายวงศธร อึงธีรกุล

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๗๔

นางสาวกรรภิรมย์ กิตติวัฒนากลู
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๗๕

นางสาววาสนา โฉมนาค
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๗๖

นางสาวสุดารัตน์ พรมจีน
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๗๗

นางสาวชัญญานุช วรชินา
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๗๘

นางสาวชรัณดา อมฤกษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๗๙

นางสาวศิรญา แซ่คู
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๘๐
นางสาวสิริกาญจน์ เจริญศิลป

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๘๑
นางสาวชรินทร์ทิพย์ สุขพร้อม

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๘๒

นางสาวดารณีนุช จุ้ยทรัพย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๘๓

นางสาวลักษณาวดี กลำเจริญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๘๔

นางสาวทิตยา ทองแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗ / ๑๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๕๘๕

นางสาวกุลดา พิลึก
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๘๖

นางสาวปทมาวดี แซ่อึง

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๘๗
นางสาวกัญญาลักษณ์

อยู่ทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๘๘

นางสาวอมลวรรณ จันทร์นนท์
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๘๙

นางสาวปาลิตา บุญทะโกสุม
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๙๐
นางสาวนัทธมน สุทธิแสงจันทร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๙๑

นางสาวปยฉัตร ปานทองคำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงนำทิพย์ นัยสาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๙๓

เด็กชายณัฐกานต์ ใจสะถน ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงสุภัตตา โพธิบัลลังค์
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา คำพาสอน
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงธิดาศิริ จุ้ยขาว
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงอมัดตรา พาพิมพ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงจีรณัช ใต้อุดม
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงกรกนก แต่งเสียน ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงอารยา ดวงใจแก้ว

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายกิติศักดิ

์

สร้อยฟา
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

มหามาต
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงมุฑิตา ยุบลไมล์

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงนฤมน ศรีบุญมา ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงเบญจพร อารมย์ชืน

่

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงภัทรนันท์ ชูทรัพย์

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงภัทรสุภา ปลืมจิต

้

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงมนัชนันทร์ สมัครธัญกิจ

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงนิชานันท์ คำแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงมุฑิตา จันทะวงษ์

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๑๑

เด็กชายอนุสรณ์ คลำมณี
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายกันตพงศ์ ธัญญเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายธนดล เตชะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายบุญพาชัย แจ้งอิม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๑๕

เด็กชายสิทธิชัย เส็งมิ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายนนทวัฒน์ ผาทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายธนากร ผิวผ่องจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายพีรยุท ปติทรง
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๑๙

นายสริต อุ่นคอย
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘ / ๑๑๖

้
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กพ ๓๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายชยาทิต เอนกอนันต์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงธนิฎฐา ลาสุดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงอริษรา บัวผึง

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงมาริษา พรมมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ทิศกระโทก
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงสมฤทัย เสือจู
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงนนทิชา เกตุทรัพย์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงปภานิช เสือจู
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงสาวิตรี เสือคุ้ม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงพรทิพย์ คล้อยสวาท

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ทิพเสน

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงปราณี ผาสุก
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงอรวรรณ อูปแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๓๓

นางสาวสุรีรัตน์ แสงเงิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๓๔

เด็กหญิงสุมิตรา สร้อยสน
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

คำแสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงศศิวิมล ทิพเสน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๓๗

เด็กชายพัชเรศน์ สาเกตุ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๓๘

เด็กชายมาร์วิน จิตร์นอก
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงทักษิณา เอมโอด
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงปลายฟา เสือน่วม

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงสุรภา อนันตภักดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงนภัส กล้วยหอม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงเกศกนก ครุฑเกษม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงชนกพร แตงเล็ก
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายวรากรณ์ ทองลอย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ชูโตศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา ดีหนองเปด
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ จันทร์นุ่ม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหนองขาม  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๔๙

เด็กชายพัฒนชัย เดชเดชะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายธวัสพล พระรักษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงนภัสสร รุ่งระจิตต์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงกนกกาญจน์ กุลวิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงดวงพร บุญยืด

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงนิมอนงค์

่

ดาบลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงนัฏฐินี พรายอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงฐิติพร อำเจ๊ก
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงปยารัชกร เหลารอด
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายวัชรพงษ์ วงศ์ชาตรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๕๙

เด็กชายพชรกฤษณ์ กฤษณพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายวิริยะบัณฑิต พานิชนอก

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงโสภิดา อินฉำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงนันณภัทร แก่นแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงกุลทิพย์ พรมภักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงจุฑาทัศน์ กันเสือ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงธิญดา คำฉิม
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ กลินด้วง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงภูริชญา ม่วงราช

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายจารุภัทร อินทร์สำเภา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๖๙

เด็กชายจีรวัฒน์ พิมพ์สวรรค์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๗๐ เด็กชายคริสโตเฟอร์ฟลิป

ชเรอเคอร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายกรณ์ดนัย พันธ์มิตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงกันยา เทียนแจ่ม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงนาตาลี โรล

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ คล้ายทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ วรรณทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายธีรภัทร มันวิง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๗๗

เด็กชายชญานนท์ พิมพา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงสร้อยสุดา แคนจันทึก
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงธนภรณ์ จำนงจิตร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงพรชิตา แสงสว่าง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงชลธิชา ปงสุนันท์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงนัตติกาล สุขกลิน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงวีราวรรณ บุญรอด
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ เงินเมือง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๘๕

เด็กชายจุมพล วรรณจักร
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายนนทพัฒน์ อุดมรัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๘๗

เด็กชายชโยดม แปนจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ญายอด
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๘๙

เด็กชายธนวิชญ์ สุวรรณอาสน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายวัชรพงษ์ อินทร์ประสิทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายคชา ผาบวงศ์สาย
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๙๒

เด็กชายทรงสิทธิ

์

นกดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๙๓

เด็กชายสกนธ์ วจีสัจจะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายอัมรินทร์ บุญชู
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๙๕

เด็กชายปกรณ์ เอียมสะอาด

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๙๖

เด็กชายติณณภพ ศิริกุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิง .ธนัชพร โอ้ทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงชนัดดา ดีเพียร
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สงวนสุข

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงพรธิตา หนองประชุม

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงปรินา วิยะมิสา

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงณภัทร โตเนียม

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงวรรณษา จิตร์พรต

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงพิมพรรณ ขันทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงวันวิษา ผึงต้น

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงสุวรรณษา แรงการนา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงอริศรา เรืองวงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงรักษิณา เอียมละออ

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงธรรมรส โตกุล

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงธัญรดา แท่นมุกข์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงจารุวรรณ จันหอม
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๑๒

เด็กหญิงพิชชาพร เสียนขุนทด
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ บุรีหลง

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๑๔

เด็กชายจตุพร คุยบุตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วสุวรรณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายพิทักษ์ ธิขันธ์ติ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายณัฐภูมิ มานะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายพิพัฒน์ ไพโรจน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายทักษิณ นิมพาณิชย์

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายณัฐพล บังคมธรรม

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายวีรภัทร นวลอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายไกรเพชร พรมสอน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายอนรรฆ กองแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงแสงมณี บุญน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงสุวภัทร เจริญศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงรวงข้าว นพคุณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงปนสุดา สมเพชร
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงสุธาศินี ลีสิงห์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงดวงกมล ปญญา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงบัวชมพู จันทร์มัน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายธีรนัย ศรีบัวคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงวรัญญาภรณ์

มาดสิงห์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงชนากาญจน์ บุญเดช

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายศุภกร ใจผ่อง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๓๕

เด็กชายธรรมรัตน์ ฉัตรชัยรัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงปยนุช จึงเจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงภัณฑิรา คันทะคง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงปวีณา ผลทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงเกศรา สามารถ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงชนิสรา บัวสำลี

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงดนิตา พัทนีสุภนิช
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงวทัญุตา ไชยเลิศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา ศิลารัตน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงกัณฐิกา ปรีชาพรกุล
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยใหม่
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงทัศนีย์ วจีสัจจะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๔๗

เด็กชายสุเชาว์ โพธิแตง

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๔๘

เด็กชายธีระพงศ์ บุญชืน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๔๙

เด็กชายปยะภัทร งิวลาย

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายสิทธิโชค พรมชาติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๕๑

เด็กชายภัทรพงศ์ วงศาโรจน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงสุกัญญา โฉมนาค
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำสี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๕๔

เด็กชายสงกรานต์ เปยมสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๕๕

เด็กหญิงณัฐริกา แสงสม
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงอริษา สีปจฉิม
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงลักษมน รัตถา
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงณิชา สามารถกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงชนาภา ขำมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงจิราวรรณ ฟองคำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงกนกพร แก้วประดับ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๖๒

นางสาวอรียา วารีสุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายวิเชียร แสนสม
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๖๔

เด็กชายนพพล ชูสิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายญาณภัทร ว่านเครือ
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๖๖

เด็กชายพงศกร ภู่จำปา
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กชายชัยอนุชิต ยอดคีรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายวิศวกร เนียนไธสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายสุพฤกษ์ ขวัญมา
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายพีรภัทร สกุณา

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายสิวะ เรืองญาติ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายนิติภัทร์ จริยคุณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๗๓

เด็กชายพีรดนย์ อินทน้อย
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงกาญจณา อำเกตุ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงธนัยพร สุราภา
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงเยาวเรศ แก้วไพฑูรย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๗๗

นายสหโชค ถมอินทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๗๘

นายจารุกิตติ

์

กองตาพันธุ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๗๙

นายชาญชล วงษ์ต๊ะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๘๐
นายชัยชนะ แสนสม

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๘๑

นายชลวัฒน์ บ่อทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๘๒

นายพรพจน์ แซ่เจีย
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๘๓

นายกิตติศักดิ

์

อบปรุง
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๘๔

นายสหรัฐ บุญยืด
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๘๕

นางสาวณัฐธิดาพร จีนอินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๘๖

นางสาวนัทฐิกานต์ ยอดสุทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๘๗

นางสาวปุณยาพร มิงโมรา

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๘๘

นางสาววริศรา สุทธิประภา
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๘๙

นางสาวชลิตา เกษมสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๙๐
นางสาวอริษา บุญประเสริฐ

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๙๑

นางสาวนฤมล อำนาจ
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๙๒

นายดิศพงษ์ จันทร์แจ่ม
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๙๓

นายธนกร อุทัยเรือง
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๙๔

นางสาวอภิชญา อิมเงิน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๗๙๕

นางสาวรติมา บุญยืด
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๙๖

นางสาวรัติกาล คล้ายเพียร
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๙๗

นางสาวศิริญาพร แก้วบัวดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๙๘

นางสาวพัชราภรณ์ รัตถา
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๗๙๙

นางสาววราพร นามปสสา

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๐๐
นางสาวเบญจมาศ สุภานิชย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๐๑
นางสาวปณิดา พวงนิลน้อย

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๐๒
นางสาวเพียงตะวัน พันธ์สมบูรณ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๐๓
นางสาวสุวรัตน์ คำทรัพย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๐๔
นายไตรภพ จันทรภูมิ

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๐๕
นายภาคภูมิ พวงสมบัติ

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๐๖
นายนลธวัช บุญวงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๐๗
นายวัชรพงศ์ รักษ์ชน

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๐๘
นายอดิศร ตังฉิน

้ ่

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๐๙
นางสาวพลอยไพริน พุทธาพร

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๑๐
นางสาวนภัสวรรณ โตยิง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๑๑

นางสาวลลิตา เกษมสุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๑๒

นางสาวณัฐชญา นามัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๑๓

นางสาวศศิมนต์ อิมแสง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๑๔

นางสาวกชกร เซ็นน้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๑๕

นางสาวอนิศรา สวัสดิสุข

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๑๖

นางสาวฐิติมา เฉียงเหนือ
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๑๗

นางสาวศิริพร บรรเทิง
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๑๘

นางสาวจิณห์จุฑา วะรังศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๑๙

นางสาวนิศารัตน์ คำพวงวิจิตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๒๐
นางสาวนุชรีย์ บุญฤทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๒๑

นางสาวนิรชา พุกกลิน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๒๒

นางสาวภัทราภรณ์ มะลินิล
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๒๓

นางสาวอรัญญา เลียมมาตร

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๒๔

นางสาวธิดาพร เหล็กพะเนาว์

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๒๕

นางสาวอภิญญา โชติ
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๒๖

นางสาวชลธิชา คันทะวัง
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายพีรภัทร สุขหิรัญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๒๘

เด็กชายปฏิภาณ ตุ้มทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๒๙

เด็กชายพลพล พรมภักดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายกวิน ชุ่มเย็น

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายอุษฎี อ่วมสถิตย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายจิรวัฒน์ มานัดตรง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายจิรพงศ์ มานัดตรง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายพิชิตพงษ์ แห่วขัด
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายวัชรพงษ์ เข็มกลัด
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๓๖

เด็กชายธราเทพ เมฆฉาย
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงภัทรวดี เงินกลม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงกรกนก โฉมนาค
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงสุวภัทร วงษ์สาหร่าย
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เกิดพันธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงสุพรรณวดี มากบุญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายปยวัฒน์ วรรณสุทธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๔๓

เด็กชายทศพร สอนสี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๔๔

นางสาวปาลิตา แอลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๔๕

นางสาวมณฑา รัตนสุขสิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๔๖

นางสาวกนกวรรณ บรรพตธรรม
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๔๗

นางสาวมัจฉา พิมจันทรา
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๔๘

นางสาวนพวรรณ สายแวว
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๔๙

นางสาวปนัดดา เขียววังทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๕๐
นางสาวสุภาวดี ภู่กันแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๕๑

นางสาวเมฑินี ธรรมโน
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๕๒

นายภูชิต อารยะรังษี
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๕๓

นายนิติพงษ์ แจ่มวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๕๔

นางสาวศศิภา สุดจ่าชารี
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๕๕

นางสาวโสพิศ ศิริโสภา
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๕๖

นายอนุสิทธิ

์

แสงแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๕๗

นายเมธา ประทุมวัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๕๘

นายสหัสวรรษ พุกปาน
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๕๙

นายวรายุทธ โพธิทอง

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๖๐
นางสาวพลอยไพลิน สมวงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๖๑

นายปฏิภาณ ศรีทรัพย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๖๒

นางสาวมนรดา ทองศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๖๓

นางสาวมาลัยทอง กาปา
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๖๔

นางสาวพิณนภา เพียรธัญญกรณ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๕ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๘๖๕

นางสาวธนพร เลิศจริยา
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๖๖

นางสาวสุภาภรณ์ ตะวันหะ
๒๔/๐๘/๒๕๓๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๖๗

นางสาวศิริลักษณ์ จันทะรังษี
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๖๘

นางสาวนัฐพร พลับเกลียง

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๖๙

นายวราวุธ ธนูศิลป
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๗๐
นายวัชระ บุญช่วย

๒๐/๐๘/๒๕๓๙
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา ใจอยู่
๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงวรรณภา จิตรตรง
๒๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงศิริพร กุลนารี ๔/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงวนิดา หมืนไธสงค์

่

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๗๕

เด็กชายจักรพงษ์ ปานนนท์
๑๙/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๗๖

นางสาววิภา เฉาอำ
๑๒/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๗๗

เด็กชายสิริวิชญ์ สำรีรัตน์
๑๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๗๘

เด็กชายพันธ์ทิพย์ กุลมาตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงสมฤดี ยมนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายวุฒิวา น้อยบุตรศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายกิตติภพ วราเอกศิริ
๒๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงพรรณปร มากอินทร์
๒๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงทิพวรรณ มณีคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายกรวิชญ์ สมโภชน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายทนชัย
แปนเพชรอำพรสี

๒๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๘๖

เด็กชายธีรพัฒน์ เอียมอบ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายนวพล พึงเทศ

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กชายพิทยา จ้อยโทน
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงชลธิชา กลินเกษร

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงนำผึง

้

บัวเย็น
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงประฐมสุข รักเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ทองด้วง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงปาริฉัตร มีบุตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงเกศกนก รักยิม

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงสุพัชญ์ เพียรรัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อินทพงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงวรรัตน์ บำรุงศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ภู่สอน
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๘๙๙

นางสาวกรรณิกา มากะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๖ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงอมรัตน์ ไชยเงา

๑๕/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายอรรภพล กิมจีน

๑๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๐๒
นางสาวจุฑามาศ คำทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงพรพรรณา สัตยาคูณ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงนิติยญา หมืนไกร

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงวิลาสินี กุลมาลา

๑๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงอัจฉรา ฝนตะคุ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงวรางคณา วารี

๒๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายศราวุฒิ บุญมี

๐๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายภานุวัฒน์ ดอนแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ลาสนธิ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายนพณัฐ พรมมาศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายสิทธิพล อินทร์พันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองอ่อน
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จึงเจริญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๑๖

นางสาวพรธิดา ชัยวงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๑๗

นายชัยวัฒน์ คงประกอบ
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๑๘

เด็กหญิงนภาภรณ์ เก่งธัญกิจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงนำทิพย์ เอียมสุข

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงเบญจมาศ วิจิตรปญญา

๑๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๒๑

เด็กหญิงรัชนี รุ่งโรจน์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงวันนิสา ใจสืบ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงสุพิชชา วีระคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ พุ่มศิริ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายไกรศร ประสงค์ดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายไกรสิทธิ

์

ประสงค์ดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายไกรสร แสนเฮ้อ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายจตุรพล โพธิงาม

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ ทักญาติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายชินกร ด้วงรักษา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายธวัชชัย แย้มโกสุม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๓๒

เด็กชายนฤพล พันธ์กล้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายวรเดช พุทธะบุตร
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๓๔

เด็กชายวราเทพ ศรีชม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๗ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายสุวรรณชัย ศรีปนเปา
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๓๖

เด็กชายอิทธินพ ศรชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงเกศศิณี อินช่วย
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงจุฑามาศ วงษ์ธัญการณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงจุฬาลกษณ์ ไถเงิน

๑๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงธิดา วงศ์ตัง

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงธิดา แก้วแกมทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๔๒

เด็กชายคชสีห์ รักพวก
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายนพดล ถมทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๔๔

เด็กชายวัชรพงศ์ พินนัยศักดา
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๔๕

เด็กชายอนุชา รอดพิมพ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ยอดประเสริฐ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงชิดชนก บรรดาศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงณัฐพร ขำเกิด
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงบัณฑิตา อบหอม
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงปฐมาวดี พันธะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงสุพัชชา จักร์เเต๋
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๕๒

เด็กชายณัฐพล วิเศษสิงห์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ นรินยา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงณิชานันท์ รุณจำรัส
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงมุธิตา ทุมโคตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงอลิสา จิตสว่าง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงอลิตา จิตสว่าง
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายธนกฤต พรรณสุรัตน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงวัชริดา เสือคำรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงชมากร ด่อนคร้าม

๑๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงเนตรชนก เกิดโต
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงภัสสร ทับคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายชัยวัฒน์ คำเมฆ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายนำชัย ขันอินทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๖๕

เด็กชายศราวุฒิ ทาวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงเพชรา เจริญบุญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๖๗

นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์สำเนียง
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายนรวิชญ์ เอียมรักษา

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๖๙

เด็กชายอานนท์ จานนอก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๘ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงกุศรินทร์ ปยะวัฒน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายอภิวรรธน์ แสงเมล์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงธันยาพร คุ้มโภคา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงพรรณพษา กามีฮา

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๗๔

นางสาวอรญา ศรัทธานนท์ ๘/๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๗๕

นางสาวประวีทา ศรีบุญ ๔/๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๗๖

นางสาวปราณี แซ่เห้อ
๑๗/๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๗๗

นางสาวธนธรณ์ แซ่ยัง

้

๘/๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๗๘

นางสาวดลพร เจริญผลิตผล
๑๑/๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๗๙

นางสาวแสนเล็ก ดันบิน
๒๕/๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงณิชกมล เนตรอินทร์

๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๕๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงคฑาทิพย์ ปานเอก
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๕๕๙/๐๙๘๒

เด็กชายณัชนน บุตรสัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๘๓

เด็กชายศุภกาน ดีเลิศ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงนำเพชร ขำอำไพ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุตรพรม

๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงกัญจนพร ทองเกตุ
๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงมัลลิกา ขุนภักนา
๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงศิรินภา เพียซุย
๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายจิรายุ วันโท
๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงปณิตา โปะโดย

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๙๑

เด็กชายภานุพงศ์ บุญมี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงนริศรา กลินจันทร์

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงภัทริดา ระห้อย
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๙๔

เด็กหญิงณัฐนิชา ผึงนำ

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

สระเตย  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายจำนงค์ รอดกสิกรรม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๙๖

เด็กหญิงชไมพร มณีเขียว
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ จันทร์เล็ก
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๙๘

เด็กชายณัฐภัทร มีบุญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายธนพล ส่งคุ้ม
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายศิริโชค อุทเบ็ญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายจีระศักดิ

์

อยู่รอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงสุนันทา รอดกสิกรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ วัดกัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงกรรย์นิภา รักษาสุข

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงนราวดี ประชาสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๙ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงชุติมา ภูฆัง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายภัคธร ยอดแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายวิทยา เนมินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายธนาวุฒิ แสวงชน

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงสายธาร ปอมปราการ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงวรรษมน อ่อนฉำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงนำค้าง แจ้งเสว่
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงศิริประภา รอดเมือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงแพรพลอย แสงผึง

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงกมลชนก ลาทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงปวิตรา วงษ์เอียม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงอาทิตยา อินสีดา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายเฉลิมพล บุตรนุช
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๑๘

เด็กชายโซดา เปล่า
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๑๙

เด็กชายนิพล ผ่องแผ้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายนเรนทร ประดับสงค์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายศักดิชัย

์

สุดไทย

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เกตุแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๒๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ สัจจพจน์นิพนธ์
๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงนริศรา สีดา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงบุษยารัตน์ สิงโต
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงนภาสุข หมอกผัน
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงวนิดา มีอุ่น
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงศิริภัสสร อุ่นคำ
๐๑๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายธนพล ปอมปราการ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายวิศรุธ อนุชิต

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ช่องศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายพยัคไพร อุตส่าห์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๓๓

นางสาวเจนิสา เจนสาริกรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๓๔

นางสาวอามอุมา ทองดาดาษ
๐๑/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๓๕

นายศุภชัย ฝางแดง
๑๕/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๓๖

เด็กชายนภดล บุญฤทธิ

์

๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำโท้ง นำโท้ง  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๓๗

เด็กชายอนุพงษ์ อู่อรุณ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำโท้ง นำโท้ง  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายธนากร ใจกลำ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำโท้ง นำโท้ง  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๓๙

เด็กชายอาทิตย์ บินบน ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำโท้ง นำโท้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๐ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงพัชรี บุญเกิด

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำโท้ง นำโท้ง  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายธนาวุฒิ มทองมาก ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนำโท้ง นำโท้ง  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๔๒

เด็กชายวิชยะ สมเพียร ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สันติสุข  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายพิษณุ ขาวจันทร์
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สันติสุข  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๔๔

เด็กชายธนวัตร วาระจิตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สันติสุข  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายนฤเบศร์ เนตรแดง
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สันติสุข  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงพรรณราย ภูมิภักดิ

์

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สันติสุข  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงสุภาพร เชือโพหัก

้

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สันติสุข  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงเกศแก้ว มหา ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สันติสุข  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายภูพิชิตชัยต์ มีสัตย์
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายภานุพงศ์ โพธารมภ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายธนโชติ ศรีสุพัฒนะกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายพิทวัส ปญญาเสน
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทาคำ
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ถมทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ยะวงค์ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายนัณฎยา เตชะชัย ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๕๗

เด็กชายปยวัฒน์ จำนวน ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๕๘

เด็กชายธนโชติ ไชยคำมิง

่

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายวีรศักดิ

์

จิวเดช
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงชัญญานุช จันทวงษ์

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงศศิกานต์ วันดอนแดง
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงนฤมล สิทธิสงคราม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงปานิสา เอือเฟอ

้

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงสุพัตรา รุ่งเรือง

่

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงราตรี สินโสภา ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๖๖

เด็กชายอพิเชษร์ ก๊กตระกูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายปวัฒฐนันต์ จำปาเครือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงกันยา สู่สุข ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงสุชาวดี รักษาพันธ์ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงเกษกนก คำสุนทร

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงรัษฎากร วงษ์คำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ภุชงค์
๑๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงชลธิชา ทาเอือ

้

๑๔/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงปาริชาด เชียงแขก
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๑ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงวรัญญา มากมิง

่

๑๐/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายรพีภัทร ชุมดวง ๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงชลรันต์ดา พิมปาน ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงปริสา เมทา ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงขนิษฐา ทองหล่อ
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงรุ่งนภา สถิตชัย

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงวรรณนภา มีผล
๒๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงอริสรา ปนโพธิ

์

๒๓/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงกรรณิกา เอียมสะอาด

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงณัฐธิดา วีรพันธ์ ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ดุษดี
๑๙/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงสุชาดา ทีงาม
๒๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงอารียา หันถา
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงประภาสิริ สีบาล ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงสุณัฐชา งามพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงอภิชาญา โปทา

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๙๑

เด็กหญิงอารียา อุปคุฑ
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ตรีทัพ ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงประภาภรณ์ ยอดรัตน์

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงนพรัตน์ ใหม่แสง
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงสุภนิตา สรสิทธิ

์

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงกรกช หมืนหาญ

่

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๙๗

เด็กหญิงพรรณราย สิงห์ทอง
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๙๘ เด็กหญิงกัณทะกาญจน์
สิงห์วี

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายคลังเงินทอง เขตชมพู

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงรุ่งเรือง เงินทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงทิพนภา มูลคม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงสิริพร สิงห์วี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงสุทธิดา ทองดีพุทธ
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงวริศรา ทองยัง
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๐๕

เด็กหญิงสุพรรสา แก้งหลวง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงอารียา พลโยธา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงชลดา วังปา
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงปานใจ คนรู้
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงศศิสุภางค์ บุญสรรค์
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๒ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงค์ภัทรนันท์
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงสุทธิดา สืบประระ
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงวรนุช สีลวิสุทธิ

์

๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงพุทชดา อุปจักร
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงสายฝน สุขจันทร์
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงนิสา ชัยเสนา ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงศรัญญา อินทศร
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงณัฐริกา เนินพลับ
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายอัมรินทร์ มหา
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงจิรนันท์ จันทกล
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงณัฎฐีลักษณ์ ปราระจูม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงเกสร เหง้าโอสา
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงวราลักษณ์ แสนสุข ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ บำรุง
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายอัครพงษ์ สร้างนอก ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ธาตะนะ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายระพีพัฒน์ มาโชค
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายพีระพงษ์ มิงขวัญ

่

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายนิตินันท์ ทะบันหาร
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงศิริกัญญา แสนเมือง
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงฟาประทุม รสหอม
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงนุสรา สิงห์สุข
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงแอนนา แขวงสุวรรณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๓๓
เด็กหญิงประกายแก้ว

โมกไธสง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงธัญชนก ศรีละบุตร
๓๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงศรสวรรค์ บัวจันทร์
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงจิราพร กล้าดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงวิราวรรณ ภูครองทุ่ง ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีสะพุง
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ สิงห์วี
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๔๐

เด็กหญิงปนัดดา เสียงโสม
๓๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงภัทราพร สุวรรณเพ็ง ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงพิณญาดา แนมครบุรี
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงกนิษฐา สายสังข์
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงพรชิษา สีทอง
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๓ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายกำพล พืนชมภู

้

๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายวรายุ เก่าพิมาย ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายณัฐธนวัฒน์ รุ่งสิทธิธรรม
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายอิสระ ชินภูเขียว
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายวัชพล ขนุนทอง
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายพีรภัทร์ คำภีระ
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายสมบูรณ์ เพ็ญสวัสดิ

์

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายณัฐพล พันหว้า ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายธีรภัทร์ คำเงิน
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายเอเธนธ์ หยุ่มไธสง
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายมนเทียร เขตร์กรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายขรรค์เพชร ดอกงาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายอภินันท์ อุทัยช่วง
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายพชรพล ประทุมพร
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงสุภาวี เครือภักดี
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงสุพัตรา เวียนคำ
๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงช่อเพชร ราชวงศ์
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงวรรณพร สุบิณฑ์
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงสุภาวดี คำใบสี
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงอมินตรา ผ่านจังหาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เค้ามิม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายสุรพงษ์ จอกสัมฤทธิ

์

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายอธิคม อินนอก ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายอารักษ์ นาคา
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายรพีภัทร สิงห์วี ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายฤทธิรงค์ ชายสา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายณัฐพงษ์ มูลชีวะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายวราเทพ แสงจันดา
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายสายชล สุเมฆ
๒๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ เวียงสิมมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายธนพล คงสี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงปานตะวัน จำปานิล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงชลธิชา ปงแก้ว
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงนันติยากร สืบสาร
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงธารทิพย์ สุ่มอุดม
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๔ / ๑๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงปนัดดา เบ้าชนะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๘๑
เด็กหญิงกัญญาภัทร สิงห์ทอง

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงฉายสิริ คำดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงนพมณี สุขพร้อม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายแทนนที นาคอก
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายชลชาติ นวลนิม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายธีระเดช คำภีระ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงรัตนา แสนสำราญ
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงรัชดาพร ผาซิว
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงสุกัญญา สุภาแสน
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงวิยะดา จำปานิล
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงสิริภร สังฆทราย
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงนิตยา ตะเภา
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงปนฑิตา จิตรตรง
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายภูบดินทร์ ทะบันหาร
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงดารัตน์ แดงจันที
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงไพลิน พลอาชา
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงอารยา ทองโคกกรวด
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงวรรณภา หลวงบุญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายศุภมงคล มีสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายพงศธร วรรณศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายพลังกร ลายทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายกรวิษณุ มุงคุณคำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงมัทนา เม่นตะเภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๐๔

เด็กหญิงประภัสสร สารชาติ
๒๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงอรัญญา วรพจน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงชลิตา แสงหม้อ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงทิพอมร นาคอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงรัติกาล แพสา
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงพีรภัทร์ นุ้ยเย็น
๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงแจ่มจันทร์ อัครโกษิต
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายนันทวุฒิ เราะหะนะ
๒๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายนพดล อุทัยช่วง
๑๗/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายวุฒิไกร ขันลิวุฒิ
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุษบุญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๕ / ๑๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายวุฒิชัย ธัญชาติไพศาล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายจารุทัศน์ บัวจันทร์
๒๗/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงจันทกานต์ อินทรศร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

สังข์ปา
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายพลพงษ์ ผ่องแผ้ว
๒๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงอารยา พูลเพิม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายอลงกรณ์ ประจงสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงณิชากร พูลเพิม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงอาภัสรา หันประดิษฐ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงพรวลัย ชาริดา
๒๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายธนพล จันทร์สุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายธนาวุฒิ คชรินทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายทัศนัย ถึงสุข
๒๗/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายอรรถพล เจียระวาป
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงจีรนันท์ ไทรทองเจริญกุล ๒๘/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายสหรัฐ แก้วสำโรง
๑๙/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๓๑

นางสาวเสาวลักษณ์ พัดอยู่
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๓๒

นายเกียรติศักดิ

์

นาทำ
๒๔/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงวิมลณัฐ รอบครบุรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๓๔

นางสาวพนัชกร พูลเพิม

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๓๕

นางสาวพิกุลทอง จันดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๓๖

นายอนาวิน ไทยเมือง
๐๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๓๗

นางสาวหัทยา จันทร์ยิม

้

๓๑/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๓๘

นางสาวสุรีย์พร ดาราน้อย
๒๕/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๓๙

นางณีญรัตน์ สุขสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๔๐

นางสาวธันยพร นุ่มเกลียง

้

๐๗/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๔๑

นางนารี ชุ่มเย็น
๒๒/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๔๒

นางณัฐชยากานต์ สุนะ
๒๐/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๔๓

นางสำเภา เพ็งดา
๒๗/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๔๔

นางสาวณัฐธิรา ชูชวด
๑๓/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๔๕

นายวีระศักดิ

์

อุ่นเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๔๖

นางสาวสุจิตรา ปนมณี
๐๕/๐๖/๒๕๓๐

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๔๗

นางสาวจุฑารัตน์ โตพุ่ม
๑๗/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๔๘

นายอภิวัฒน์ อินทรสูต
๑๓/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๔๙

นางสาววารินทร์ โคสอน

๒๙/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๖ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๒๕๐

นางสาวพิไลวรรณ ทองหล่อ
๑๐/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๕๑

นางสาวพิสมัย เทียงผดุง

่

๑๐/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๕๒

นางกรรณิการ์ คุณุ
๐๙/๐๗/๒๔๙๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๕๓

นางสาวเจษฏาภรณ์ พรมมา
๑๖/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๕๔

นางสาวมุขดา
พรเกษมเลิศทรัพย์ ๒๘/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๕๕

นางสาวแสงเดือน สงสนัน

่

๒๓/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๕๖

นางสาวเสาวนีย์ ชัยนอก
๒๐/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๕๗

นางสาวปวีณา เพียรกสิกรรณ์
๐๗/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๕๘

นางสาวกนกพร คงเพชรศักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๕๙

นางสาวกรุณา คำบ่อ
๐๔/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๖๐

นายวนัส ก๊กตระกูล
๐๕/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๖๑

นางสาวปญญา พลอาจ
๒๘/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๖๒

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญยืด

๒๓/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๖๓

นางราตรี กันจันทร์วงค์
๑๖/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๖๔

นายจีรศักดิ

์

อินต๊ะยศ

๑๙/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๖๕

นางสาวเจนจิรา แก้วมณี
๑๘/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๖๖

นางสาวศรัญญา วรสีนา
๒๗/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๖๗

นางสาวมานิตา ปลืมอารีย์

้

๑๗/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๖๘

นายสุเมธี เขือนแก้ว

่

๒๐/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๖๙

นางสาวกาญจนา จันทโรภาส
๐๔/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๗๐

นางสาวจิราภรณ์ อินทา

๑๙/๑๒/๒๕๓๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๗๑

นางสาวปรียาภรณ์ นิลนิยม
๐๑/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงนิลาวัลย์ กมลวิเชียร
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายกันตพงศ์ วินทะสมบัติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงอนัญพร หนูวงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สืบสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงสุทธิดา ช่อผูก

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงจิรนันท์ วงศ์เกษตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายฤธี อ่อนพรม
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายวสันต์ อินทรเสน
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๘๐

เด็กชายสิทธิพงธิ

์

สมบูรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงชุติมา มะหาโชติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงอิงฟา โสดาเจริญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา บุญสุด
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงฑิดารัตน์ ปูสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๗ / ๑๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงมิรันตรี ปสสา
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงทิพย์ญาดา ปสสา
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายอรุณ ดิษกร
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงสุนันทา บุญยงค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงอรุณี นิยมกาล
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายฉัฐวัสส์ ต๊ะนางอย
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงพลอยชมพู ประดิษฐนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ บางใบ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงนันทิดา หงษ์จุ้ย
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงชลธิชา ไชยเลิศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายสืบศักดิ

์

ร่มพยอม
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงสโรชา ใจหมัน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงณัฐมน กระต่ายทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายพลพล ร่มพยอม
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยชนะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เหลือศรีจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๐๑

เด็กชายธณรัฐ สระทองวาท
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๐๒

เด็กชายชนกนันท์ บุญมี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๐๓

เด็กชายณัฐพล พุ่มพรม
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงสุภัทตรา กันจะนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงนภาพร แสนพรม
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงนันทิฌา ต้นน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทิพย์ชาญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๐๘

เด็กชายธนากร ชูมี
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงณฐิตา คำแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๑๐

เด็กชายอลงกรณ์ สัณฐาน
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ยะสะละ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงวิสุดา สีสา
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงคีตภัทร หวลจิตร
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงณัฏฐณีชา ปลืมอารีย์

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายภูมินทร์ มุขทรัพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายธนภัทร ตรีภูริทัต

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงวรรณวิสา แย้มยิม

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงศศิธร พิรอดรัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายธีรวัฒน์ แรมไธสง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๘ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๓๒๐

เด็กชายต่อเนตร พิมพ์หน่วย
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายธีระพงษ์ มีสัตย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายธัชนนท์ อย่างมธุรส
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงศิริลักษ์ พรมจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายอนุศักดิ

์

อาจหาญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เวียงไชย
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงชญาดา อุ่นนุช
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงเกตน์สิรี สกุลวา
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงเสาวนีย์ แปนขอม
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายศริศักดิ

์

คำคม
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๓๐

เด็กชายพยัต สายอินทร์จักร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงนิดา เชียวชาญ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงศรสวรรค์ จันทร์แก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายศุภกร สมคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ ภาคกินนร
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงพัชรี เชือกุดรู

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายจิรายุส เผือกพุ่ม
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงจิระพัฒน์ กองนคร
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายอานนท์ นุ่มน่วม
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายวรัญู ศรีเชียงสา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๔๐

เด็กชายทนงศักดิ

์

ภูรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายประเสริฐ ฟกมี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายมนัสวี ยังยืน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงนพวรรณ วิจารณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทวิราช
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงวริศรา มันคง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีสุวพันธุ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายเจษฎา ลำเลียงพล
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายกฤชบงกช ธุระวงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายวิโรจน์ ตังสูงเนิน

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๕๐

เด็กชายจักรกฤษ ปจจัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายเนติพงษ์ รันพิศาล
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ปาระจูม
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายกมลชัย เกิดศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายภานุเดช ภิญญาภาค
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๙ / ๑๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๓๕๕

นายสุวัฒน์ชัย จุลมุสิ
๐๑/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงสายพลอย กงจักร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงฉัตรพร คงทน
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงช่อฉัตร แสงมุกข์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงฐิติมา เรือนทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สืบสายดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายณัฐพงษ์ จันทะชารี
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายณัฐพล สงพัด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายธนพล บัวพรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายธีรวุฒิ ขอนทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงนริสรา ถาวร
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงนัชชา อุปมนต์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงนำฝน อิมคำมาก

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงประภัสสร กระบังตน
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายปติพล ทุนกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงปยฉัตร กลินนวล

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงพรปวีณ์ อ่อนทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายพัฒน์ธานิศ สิงห์ศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายพีรพล ศรศิลป
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงภัทราพร สอนสระเกตุ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงรัชนีกร สำพล
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ มณีธรรม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงวรินยุพา ทิดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงวัลลภา ทิตาปน
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายศุภชัย นุชเจริญ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชูศรีวงศ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงอริสา บุญมาก
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงเพ็ญวดี เดชอุดม
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายโชคอนันต์ ไชยศิริ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ทิใจ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงณิชาภัทร อินน้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงธันชนก สัมมาสาโก
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงพุทธิฌา จันทะวงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงสุธิดา จิตอามาตย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายอนันต์ยศ กระบังตน
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๐ / ๑๑๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๓๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ประเสริฐดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงพัณณิตา แท้เทียง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กชายจักรภัทร บัวปอม
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กชายนนทกาล หล้าหลัง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายประวุฒิ รอดอนุ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายสวภัทร รักสิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายสุทัศน์ ประเทือง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงเมษา อำปน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเดือชุมพร

่

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ งามพริง

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงกัญญา พิมพ์ประเสริฐ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายกิตติธนา

์

มานัส
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๐๑

เด็กชายณัฐดนัย พันธุวงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงนัทธมน ดุษดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๐๓

เด็กหญิงพิมทิชา โพธิสาธิ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายภัทรพงษ์ พรประสาทสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายรัตน์พล นำไทย
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายรุ้งลาวัน สีละคร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงเกสร อิมอยู่

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๐๘

เด็กชายเขมทัต ม่านทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงอัมรินทร์ พรมเรือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงสุนิสา เมลกุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายจารุวัฒน์ ภูนนท์
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๑๒

นางสาวสุดา พิพัฒน์จรัสแสง
๒๔/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงกัลยาณี บุษบก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายจิรายุ พึงตา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงจีรวรรณ เขาจารี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงไพลิน ธรรมสอน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายธนา สาดพร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงพัชริดา มีชัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงรัชนก ทิมศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๒๐

เด็กหญิงสรัลรัตน์ คำใจวงศ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายอิทธิชัย คำเบิก
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงกนกพร มณีสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงกิตติญาพร รัสสะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงจริยา สมสา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๑ / ๑๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายจิรายุ ดากำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อาจกล้า
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองคำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงทรายแก้ว กระจ่างแจ้ง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงพัชราภา ใจเปง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายภูมิพัตร อิมศรี

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายรัชชานนท์ สุขศิริ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ภาวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงรุฬญา โพธิพฤกษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายวุฒิชัย ยะลี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายศุทธวิทย์ คุ้มสุวรรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายศุภชัย สาธุการ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายสหภาพ โพธิศรี

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายสุรพงษ์ หนูจิว

๋

๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๔๐

เด็กชายอริย์ธัช ทองคำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ มณีเขียว
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงสุรัสวดี พันธ์ยิม

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ฤกษ์ดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายกิตติพล ศรีภุมมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงนันธกานต์ สัตตะนาโค
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายรติพงษ์ สืบมี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงศุจิดา ชูสัมฤทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายศุภลักษณ์ นาคสังข์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญเจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงเสาวรส เรืองอนันต์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายชวาลวิช เพชรรัตน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายธีรเดช แสนคำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายพลลือชัย นาคคุ้ม
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงพิยดา เกตุกลมเกลา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงพิศชาพร โตหุ่น
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงศิรินภา คีรีทศ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ดีบาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายสาธิต อุดทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงสุนันดา พูลคุ้ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๒ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงสุพัชชา ชมสน
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายสุภกิตย์ กล่อมยัง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงอนิสา จันทร์ศิริ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงอังข์คณา สมพงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงเอืองผึง

้ ้

ดารา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายกัมปนาท อาจปาสา
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงจิรัชยา ดอนสระไพร
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงชลธิชา ลูกอินทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายถิรวัฒน์ พุกนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงทักษิมา หนแสนดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๗๐

เด็กชายธนัส ชูวิทย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงธิฌากรณ์ นิธิสิริวัฒน์กุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงนภาภรณ์ คำพวง
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงนิตยา ไทยกล้า
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงปานตะวัน กันถาด
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงพัชรพร เทพาชมภู
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงพัชริฎา ตุ๊บบาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายวชิร ปราณีต
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายวัชรพล ประยูรคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายวีรวัฒน์ คล้ายมาลา
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๘๐

เด็กหญิงสุณิษา ประมาณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายอนุภาพ รอดนิม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชูกำแพง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายอานนท์ จันทร์หอม
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายอานนท์ สมศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๘๕

นายสมนึก อ้ายง้าว ๖/๓/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๘๖

นางอารีวรรณ เครือกิจ
๓๐/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๘๗

นางนงค์นุช แก่งศิริ
๓๐/๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๘๘

นายปรัชญา แก่งศิริ
๒๖/๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๘๙

นางสาวอัญชลี คงเมือง
๒๘/๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๙๐

นายเฉลิมเกียรติ สุ่มเงิน
๒๐/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๙๑

นายโพธิทอง

์

ปริมิตร
๒๕/๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๙๒

นายพิชิต เอมศิริ
๑๑/๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๙๓

นางสาวสุภารัตน์ ช่วงบัญญัติ
๒๓/๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๙๔

นายอาทิตย์
อภิวัฒน์ปุญญาบาล

๗/๕/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๓ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๔๙๕

นายไพฑูรย์ ฉัตนชุมภู
๑๘/๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๙๖

นางสาวสุธาริณี เตปา
๑๒/๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๙๗

นายประยงค์ เครือกิจ ๓/๖/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๙๘

นายกิตติพศ พุ่มเรือง
๒๕/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๔๙๙

นางสาวเปรมทิพย์ เผือกพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายนวพล แก้วปาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๐๑

เด็กหญิงชุติมณฑน์ อาจเอียม

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายเขมทัต เพียรธัญกิจ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๐๓

เด็กชายปรกรณ์ เคนวันดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๐๔

เด็กชายรณชัย บุญงามขำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงสมพร สนิทแสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๐๖

นายสุชาติ จันทร์บ้านโต้น
๑๒/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๐๗

นางสาวเจนจิรา โพธิสำราญ

์

๒๗/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายกฤษณัย มันเด็ดวิทย์

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๐๙

เด็กชายรัตนชัย สุภอุดร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงจันทกานต์ มันเขตวิทย์

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังโปงพัฒนา ด่านกรวด  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายอภิวัติ เดโชเม็ง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงกมลวรรณ บุญเกตุ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงชาลิสา ขอบใจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงณัฐนรี หมืนชำนาญ

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงณาขวัญ บุญมี
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายนิธิรุจน์ ธันทาคม
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงปวรลักษณ์ คังตะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงภานุมาศ เจตเกษกิจ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายราชันย์ สีเพ็ง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงวาสนา เทพพรม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๒๑

นายภุชงค์ เอียวศิริ

๋

๑๓/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๒๒

นายกฤษณะ สุริต
๑๔/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๒๓

นางปทมาวดี สุริต
๒๑/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา วัดโค้งไผ่  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๒๔

นายวศิน อินทภาสุน
๒๕/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๒๕

นางสาวมนต์นิภา คำพุฒ
๐๑/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงกานดา แช่มชืน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงนันทิยา นุ่นภักดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายธีรทัติ เรือศรีจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายพิทักษ์พล ไพรสันต์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๔ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๕๓๐

เด็กชายฐิติศักดิ

์

โลโต
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงชนัญชิตา ศิริสุขพิมล
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงดวงกมล ภู่สิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายไชยภัทร อภัยเผือน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายภูลิตรภัทร เสวกวรรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวรัง สิทธิวราราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๓๕

นางสาวกัญญารัตน์ ดีขุนทด
๑๘/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๓๖

นายนรเชษฐ รักษ์ไพรสาณฑ์
๐๗/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๓๗

นายธีระพงศ์ พานทอง
๐๓/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๓๘

นางสาวอมรรัตน์ มันศักดิ

่ ์

๑๑/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๓๙

นางสาวจุรีรัตน์ ขัตติโย
๓๑/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๔๐

เด็กชายจักริน ภูมิยา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ มังโส
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายวรเมศ เชือรอด

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายภาณุมาศ เอียมเวช

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายฐปนยศ ใจฉำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายจักรกฤษ กลินสอน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายอภิชาต สอาดเมือง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายณภัทร วังโสภา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงชลธิชา บุญงาม
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงอรณิชา อินทร์ศร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงสุนิสา เรืองศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงศิวปรียา พิงสระน้อย
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงอรปรียา พรมจรรยา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงเขมจิรา กลินขจร

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายทักษ์ดนัย เทพจันที
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงชลธิชา แตงทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายสรสิช เต็มใจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงพัชราภา พุฒหอม
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงณัฐติยา คล้ายกระจ่าง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายนิธิกร ฉุนฉำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๖๐

เด็กหญิงภัทรวดี นานานพนันท์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายอติชาติ บริภาษ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายอรรถพร ไผสระน้อย
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงอัจฉรา ประเทศ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ หนูอ้น
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๕ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายกัณฑ์พล ภูวดล
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงกาญตะวัน เชือรอด

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงจิตรลดา อัศวภูมิ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงฐิติวรรณ์ สุขจิตร
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงนพรัตน์ จิตรสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงนำทิพย์ สิงห์เถือน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงปยธิดา จันอุทะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงรัชธิดา มหารักสิทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงลิษา ชาสำโรง
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงวณิศรา งาหัตถี
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๗๕
เด็กชายเจษฎาโรจน์ คอมนัน

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายเสกสรรค์ สุธารส
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงกันยารัตน์ ส่องวารินทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงกาญจณา กองเพ็ง
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงจิตตา พานทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงทักษพร สุมงคล
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงนิชานันท์ แก้วทรัพย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายวัฒนา มีมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงวันวิสา ขันทองแดง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงวิจิตรา ยศพรมราช
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงศศินภา แหลมผักแว่น
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงสุทธิดา คำชนะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงสุนิสา ชัยณรงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงอัฐภิญญา เปล่งสูงเนิน
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงแวววรรณ แก้วแท้
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๙๐

เด็กหญิงชลลดา วินทะไชย
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ วงค์คำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงพรลภัส ศรีทัศน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๙๓

นางสาวพิยดา ศรีเวียง
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๙๔

นางสาวภัทราภรณ์ ทองจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงศตพร คำทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายสหฤทธิ

์

หลำใจซือ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๙๗

นายสหัสวรรษ พลศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๙๘

นางสาวสุดารัตน์ จันทร์โฉม
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๕๙๙

นางสาวสุพรรษา เกษกำจร
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๖ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๐๑

นายกฤษดา คงกลิน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๐๒

นางสาวจีรวรรณ์ กุลฉิม
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๐๓

นางสาวจุฑาทิพย์ พรมประโคน
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๐๔

นางสาวญาณพัฒน์ ไชยรัตน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๐๕

นางสาวณัฐวิภา อาสมาร
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๐๖

นางสาวนภาพร พงษ์ดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๐๗

นางสาวนิศามณี อินอยู่
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๐๘

นายภาณุพงศ์ มาลาลำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๐๙

นายวรุตม์ จูงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๑๐

นางสาวศิรินทรา บางเหลือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๑๑

นางสาวสุชานาถ ทองพันชัง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๑๒

นางสาวอภิญญา บุรานันท์
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๑๓

นางสาวอิศริยา ทองพี
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๑๔

นางสาวเฟองฟา เบืองสุวรรณ

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๑๕

นางสาวเหมวรรณ รังผึง

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๑๖

นางสาวจันทร์สุดา แตงนารา
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๑๗

นางสาวพรรณิภา โสดา
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๑๘

นายธนกฤต มาลัยมาตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๑๙

นางสาวพิมพ์อัปสร ทัพปน
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๒๐

นางสาวอภิสรา บัวลา
๒๓/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๒๑

นางสาวเอมิกา เรืองผล
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงนันทพร พระวิเศษ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านส่องตาแล วัดส่องตาแล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงนฤมล ศรีวงษ์วรรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงมาลิสา โภคทรัพย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายคมกฤษฎ มีหวายลืม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายธวัชชัย อมฤทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีไพศาล ศรีไพศาล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายจิรายุส กุลีพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงสุพัตรา ทุมคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายชนะชัย แจ่มรุจี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๓๐

เด็กชายสุริยา หุ่นสุวรรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงอาทิติยา มูลทบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงลลิตา สมทบ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงมาลิสา ลมลอย
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงมาลิสา เมืองสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๗ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงพัชรี มูลทบ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงนฤมล ฉิมบุรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี แพอยู่
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงรัตมณี นิทาน
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ แก้วศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๔๐

เด็กชายชัยสิทธิ เสือสิงห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงนิศามณี เรือศรีจันทร์

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงเปยมรัก ระวังภัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงวิมลณัฐ จอมไพศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา ชมชืน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรังษีวิทยา สลกบาตร  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงพิมณภา ศรัทธาธรรม
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายวิชยา สมบูรณ์ศิลป
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงเขมจิรา คุณคำเพ็ญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงกรองแก้ว อินเงิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ขุนจำนงค์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายชนะชล คันศร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงชลนิภา แก้วงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายกังวรรณไพ ปานเจริญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายจักรกฤษ เรืองศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายศุภกร พันละออง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญสิงห์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายพีรพล นิยม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงทรรศนีย์ ถึงสุข
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงปยะพร
สะมะถะเขตการณ์ ๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงสุกฤตา สามล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๖๐

เด็กหญิงนิราวรรณ ชูโฉม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงธิดา บุญมีมาก

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงการต์ธิดา แก้วตา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายภาณุพงค์ คำประกอบ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายจักราช นาคเมือง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่เติน

๋

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงจณิสตา การภักดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรสารศึกษา หงษ์ทอง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงอินทิรา แจ่มเสียง ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงลาด จันทาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายจิรภัทร น้อยมาลัย
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงลาด จันทาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายปวริศ บุญเสริม ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๘ / ๑๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายธันยพงษ์ สีลาดี ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายธนกร ยอดเกษ ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายธนกร ประเสริฐสาร
๒๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๗๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ แตงอ่อน

๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงกานติมา ชูศักดิ

์

๑๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงอาทิตยา บุญสุทัต
๓๐/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงณัฐนารี ตรุษลักษณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์แรม ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงภัทรภร สุภาเพียร ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๗๙

นายพีรดลย์ วงษ์จ่า
๒๕/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๘๐

นายวธัญู ปานจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๘๑

นายณัฐฐินันท์ วงศ์สินนาค
๒๖/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงกนกพร ดาวงค์ ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงธมลวรรณ พุ่มพุก
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ประพิมพ์พันธ์
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายณฐกร ขันจอก ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญกะจร
๒๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงสุมาลี โพธิแฉล้ม

์

๒๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงธัญสมร กลินนิมนวล

่ ่

๕/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงฐาริณี ดำหริวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงปพิชญา ทองเนือแปด

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้อยไร่ นาร้อยไร่  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงปวีณา โพธิยอด
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายรณพีร์ คชฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายธนัช มันใจ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงเอมมิกา เขียวหวาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงธนภรณ์ โพธิสำราญ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงบุษบง มุขพรหม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงสุทธิดา อ่องแดง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายสืบศักดิ

์

อาจเอือ

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายพงศกร บุญยะกร
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ คำแสน

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงโชษิดา โปรดสูงเนิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงขวัญจิรา มินโท
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายอภิรักษ์ ฐานโพธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๐๔

เด็กชายธีรภัทร คำยัง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๙ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงสุพรรษา ทองชมภู
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงณัฐมน วงศ์สุริยา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๐๗

เด็กชายชลทิตย์ สิงห์แก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายจิรวัตร ม่วงมี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงปวีณา น้อยนาช
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ แววนำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงณัฏชา อินทรภาษิต
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงกัลยากร ตาทิพย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงมนัญญา มากเมือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงกัญญานัฐ จาดดำ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ศิลาเงิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายธนพนต์ นาห่อม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงธนวรรณ ศรีแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายชาคริต พิเศษ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายอนุธิ เรียบดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ โฉมอัมฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงณิชฌารัตน์ ตาทิพย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงปรมา มันเขตวิทย์

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงฐิดาพร ตาทิพย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงชนิตา โพธิศรี

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายสรนัฐ ขุนพิลึก
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายอานุภาพ ภูมี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงนัทธมน เกตุนิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายธันวา เลขนอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายธีรภัทร์ ทาติด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๓๐

เด็กชายบุรินทร์ บัวลอย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายสิรวิชญ์ วงษ์ปา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงณัฐฏิมา วรรณวิจิตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงปนัดดา อิมเนย

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายวรพจน์ พรมบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงโชษิตา วงษ์กัณหา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงมนัสวี พวงพุ่ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงศศิวิมล สีดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงจุฑามาศ เกลียววงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงอัญชิสา ชืนใจ

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๐ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายณัฐชนน ขุนพิลึก
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงพัทริน อินนาค
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายจิรภัทร์ อำนาจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองแขยง ศรีสังฆธาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายพีระพัฒน์ ธงฉัตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองแขยง ศรีสังฆธาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงวรรณภา คำยัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองแขยง ศรีสังฆธาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ สมันทสาริกร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองแขยง ศรีสังฆธาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงรัมภาพร ยอดฉัตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองแขยง ศรีสังฆธาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายนพวิทย์ วงษ์คล้าย
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองแขยง ศรีสังฆธาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายรัชต์ธร ผิวบางกูล
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองแขยง ศรีสังฆธาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายสิราวุฒิ ทรัพย์โสม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองแขยง ศรีสังฆธาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๕๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ โพธิพรมมา

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายณฐวัฒน์ แซ่จันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๕๒

นายรามินทร์ เวศิริ
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงส้ม แดงเจ็ก
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายสุชิน เถือนมนเทียร

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงเรณุกา แหงมดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายพัชรพล เพชรนิล
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงวรรณา เอกปาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายศุภกร สินตะมะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายจิระวุฒิ ปญญาประสิทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายพิพัฒน์ สำเภาดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายศตวรรษ เจิมขำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงวาสนา พวงบุปผา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงจันจิรา วุฒิศักดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายสงกรานต์ ทองนา
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงกานดา บุดิน
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงปุณยาพร วงเปนพันธ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงเวทิตา แก้วพลอย
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายวรายุทธ เพชรแสง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงอดิศา ปตตาเนนะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๗๐

เด็กชายภูชิต อ่วมทองดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงวลัยพร กันยาโพธิ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายชัชพล คฤหวาณิช
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายวัชรพงษ์ อินทร์อ่อน
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๗๔
เด็กหญิงบุญญารักษ์ แสงทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๑ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงนราภรณ์ จันทร์เพ็ญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงชนิตา เกษแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

บูชาบุญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายวรวิทย์ เจริญสุข
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายศุภกิจ อินทร์ทองคุ้ม
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๘๐

เด็กชายนิรันดร์ สวินชัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงจิราวรรณ เผือกผ่อง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงพนิดา ธนิกกุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงปภาดา ชะตะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา โสภณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายณัฐวัตร แพงดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายสุภษิทย์ ง้อมเขียว
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงศิริพร เจริญรักษา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายธนารัตน์ เจริญโพธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายนาเคนทร์ แทนเพชร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๙๐

เด็กชายธนภูมิ สายแวว
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายเมธา วิชาสิทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายต้นหนาว ชุลีกร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายศุภโชติ สมพงษ์พันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายธีรภัทร์ ธรรมเทียง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายเจษฏา บุญนวน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายชนันต์ บัวทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ข่าวคำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีเดช
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงพิมประภา วงษ์พิมพา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงวิลาสินี สิงห์วี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๐๑

เด็กชายสุรยุทธ สุวิพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๐๒

เด็กชายจารุภัทร พิลึก
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงลลิตา บุญพา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๐๔

เด็กชายรพีภัทร จูมม่วง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๐๕

นางสาวพิไลวรรณ ไชยเอม
๐๗/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๘๐๖

เด็กชายจักพรรณ เกิดปอม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๘๐๗

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วสุวรรณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๘๐๘

เด็กชายชาคริต สุ่มประดิษฐ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๘๐๙

เด็กหญิงชุติมา ต่วนชะเอม
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๒ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายณัฐพล กุลมาลา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายธันวา คงอินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงนิชา จันทร์อิม

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายปยชาติ ทองสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายพรชัย แข็งขัน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงษ์ยาแดง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายพิสิทธิ

์

เปรืองปรีชา

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงรุ่งฤดี งับประโคน
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงวรพรรณ สีแดง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายสุวิทย์ แซ่ย่าง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๘๒๐

เด็กหญิงอรอุมา ตองอ่อน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงอาทิตยา บัวหอม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

วัดคลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๕๙/๑๘๒๒
นางสาวสุทธิราภรณ์ ทับทิมเกิด

๐๑/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๒๓

นางสาวเพลินทิพย์ เสียงเย็น
๐๘/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๒๔

นางสาวชุติมา กลินรอง

่

๒๖/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๒๕

นางสาวนิลนารา เปงกันทา
๒๗/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงกชกร ท้าวพา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๒๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เลพล

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กิงขุนทด
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงจรัสโฉม ภูดอนกอย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๓๐

เด็กชายณัฐพล ตระทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายธีรชาติ กาละสีรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายธีระวัฒน์ แซ่พ่าน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงนริสรา เงินยิง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายนันทวัฒน์ นาคสอน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายปญญวัต ทองคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงพรรณิพา บุญมี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงเมริษา แคชัยภูมิ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ ทุมแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายวรเทพ กึมขุนทด
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๔๐

เด็กชายวัชรา กุลดารัมย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ กันดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายวีรภัทร อรรคฮาด
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงศรัญญา แมงขุนทด
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

พรมเมตตา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๓ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายสราวุฒิ ตาลไธสง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงสุภัทรสรา มีศาสตร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายอนุรักษ์ เทพอินแดง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา วัดโชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๔๘

นายสงกรานต์ ธรรมเส็น
๑๖/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงกรกนก ทะเหมย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงกฤติมา ประสงค์ผล
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายจักรกฤช ปยะวงค์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงเจนจิรา จำนิล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงชนกนันท์ หลิมเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงฐิติมา เอียมวิลัย

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร งามสม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงณัฐฑิตา แซ่โล้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายธีรเชษฐ ทองนันไชย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายธีรเทพ หอมเชย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายนนทกร อุดมใจรักษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๖๐

เด็กหญิงนิธิพร บุญคำกุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ วงค์ปานตา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๖๒
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

ปญญาทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ ขวัญพรม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา งมโปงเบีย

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายวรายุส ขวัญปอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายวัชรากร ขวัญปอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายศิลา โพธิหลวง

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงสาวิตรี สีดาฟอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กชายอชิตพล มิตรญาติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๗๐

เด็กชายอิทธิมนต์ กิตเสรีย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายอิทธิวัช ขัดมัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี วัดท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายกฤษณะ สมคำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายจิตติภพ คำมะหลี

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายชนะชัย พูลศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โพธิคำ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โพธิทอง

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายธนวัต กางทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงธัญญรัตน์ มีรอด
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายนัฐพล สุวิวา
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๔ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงพนิดา สิงห์สกล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายพรชัย ศิริวัฒนะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงพฤกษา คำเรือง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายพิทักษ์คุณ ทองใส
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทองใบ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงมุธิตา สิทธิสุข
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายยุฐพล ยาตระกาศ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงเยาวเรศ ทุนพิรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายรพีภัทร หมืนพรมมา

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายรัฐนันท์ สมหอม
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๙๐

เด็กชายรัตนพล คนแข็ง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายสนธยา ปรังดี

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายสุภกิณห์ ประพันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายสุรเดช อินสีทา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน วัดมอสำราญ  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๙๔

นางสาวสร้อยเพชร สงค์รัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายอภิชาญ จงจอหอ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย วัดใหม่ธงชัย  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงณภาพร หัตถบูลย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๙๗

นายปยะวรรณ ทับทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

วัดศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงพัฒนา โคตรบุตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงพรพิมล แย้มทัพ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงเยาวธิดา พิศวงศ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๐๑

เด็กชายปธานิน สัตระ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๐๒

เด็กชายธีรพงษ์ นามพา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๐๓

เด็กชายฤทธิรงค์ สำลี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๐๔

เด็กหญิงฐิติมา อุตลี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๐๕

เด็กชายศุภเชษฐ์ ยศสมบัติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๐๖

เด็กหญิงขวัญตา ขุนพรหม
๒๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๐๗

เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์แจ้ง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงปภาดา ดีเหมือน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๐๙

เด็กหญิงชลธิชา ใจฉำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๑๐

เด็กชายเจษฎา กล้ากสิกิจ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายธนพล ทังสอ

่

๑๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายชยณัฐ พุทธรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงสุขาวดี สีทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายชัยยสิทธิ

์

นัยนานนท์
๑๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๕ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงอารียา มีสุข
๒๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงฐิติมา บุญแสง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๑๗

นางสาววราภรณ์ แซ่ลิม

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๑๘

นายติณณพ ช่วงอิม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที 189

่

ศรีสมบูรณ์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สัตย์วรรณ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายมัฑณา กัลปา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายศรัณย์ คำสอ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายกฤติน กัลปา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายเขมราช แปนเงิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงสุภาพร พิลาชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายชนุดร ธรรมจัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่เติน

๋

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีนิล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงชมพูนุช พรหมสมบัติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงศศิกาญน์ รพีรังสิมันหุ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๓๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปญจวรรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงอนุภา พัดสี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายวทัญญ สระทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)

สักงาม  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงปวีณ์ลดา โพธิไพร

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงดวงกมล ฟกทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงศิรินญา ยืนยงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ไชยชนะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงจุติมณี คัมภิรานนท์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงพิมพ์พิรา ตลอดไธสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายชลสิทธิ

์

แม่นศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงภาวิณี ม่วงสาร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายอัครพล ฉำแสง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา หัตถกา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายอนิรุต สกุลศรี ๔./๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงชไมพร พันพิเศษ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงเฉลิมภรณ์ พ่วงอาษา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายอานนท์ พุทธมี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายขนิษฐา แถมสุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ชมชืน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายภัทรพล จินาสา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา เทพหัสดินทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๖ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๙๕๐

เด็กชายวันชนะ ราชโน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ซิมอิม

้ ่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงพรนภัส ทองสุกใส

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงธัญรดา พุ่มคง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงปริญญา สุขเสริม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงอรพินท์ ระวัง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายธนพล โพธิพระ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงพิจิตรา ทองใบ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงธนยา ถันทอง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงสุรีกานต์ สิงห์คำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๕๕๙/๑๙๖๐

เด็กหญิงกุลนันท์ จักรปา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วัดคลองนำไหลกลาง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงจันทวรรณ ญาวิโรจน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วัดคลองนำไหลกลาง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๙๖๒
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ วงค์โห้

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วัดคลองนำไหลกลาง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงนวลอนงค์ จูงวงค์สุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วัดคลองนำไหลกลาง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายพงษ์กร วงพิชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วัดคลองนำไหลกลาง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายภาสกร อ่อนสาคร
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
วัดคลองนำไหลกลาง

 

กพ ๓๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงกฤษณา ฮดโท
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

วัดศรีสัจธรรม  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายปยังกูร สกุลทองพัฒนา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

วัดศรีสัจธรรม  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๖๘

นางใกล้รุ่ง พุ่มซ่อนกลิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๖๙

นางแสงจันทร์ เชือเขตกรรม

้

๒๗/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๗๐

นายณรงค์ฤทธิ

์

อินพระยา
๒๐/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๗๑

นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิน

่

๓๐/๐๙/๒๕๐๕
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๗๒

นางจันทร์ฉาย สินธุบุญ
๐๘/๐๙/๒๕๐๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๗๓

นางวนิดา อัตตะชีวะ
๒๗/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๗๔

นางสาวทิพย์วรรณ เวชกร
๑๙/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๗๕

นายจารึก อัตตะชีวะ
๒๗/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายภควัต ศรีบุษย์ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายรพีพัฒน์ พันธุรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายณัฐภูมิ สุขจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายกิตติพศ ปาระมีศรี
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๘๐

เด็กหญิงวันทิตย์พา อินทิราช
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงชนกานต์ ตังศิริเจริญกุล

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายอนุชา กอสัมพันธ์
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายวรรธนะ ศรีบุษย์
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายกิตติภูมิ ปดถามา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๗ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายภูวนาท บูรณะกิติ
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายพีระพล เมียมขุนทด

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายปยบุตร ตระกูลเกษม
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายธนาวุทธ เขียวตุ้ย
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายธนพล ศิริโส
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๙๐

เด็กชายโหลก๋วย แซ่ว่าง ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงมัทนา นิวัฒน์สกุล ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงสกุลลักษณ์ ลักษณาครบุรี
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงรัตติกาล แสงจันทร์ ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ปานทอง
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงสุภานันท์ มีสำราญ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงไก่แก้ว พันบุญมี
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ ศรีบุษย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงกันยรัตน์ สายพิณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงอภิญญา แก้วฉิมมา
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงเหมยทิน แซ่เติน

๋

๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองเตย คลองเตย  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายสราวุฒิ ธูปขุนทด

๒/เมย/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายสาโรจน์ เนินพลับ

๓/มีค/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงจิตตา สายคำตา

๒๔/มค/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงบุญญาพร กอสัมพันธ์

๓๐/มค/๒๕๔๕
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายศักดิชาย

์

ยอดคีรี
๑๙/พย/๒๕๔๕

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๐๖
นายวรเชษฐ์ ผนึกทอง

๒๒/ธค/๒๕๔๒
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๐๗
นางสาวจันทร์ทิพย์ หัวบือ

๒๕/ตค/๒๕๔๒
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๐๘
นางสาวอนิสา เกรินสระน้อย

่

๓๐/เมย/๒๕๔๒
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๐๙
นางสาววรรณรดา บริรักษ์เดชา

๙/มิย/๒๕๔๒ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๑๐
นางสาวกานดา บุญขุนทด

๒๓/มิย/๒๕๔๓
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๑๑

นางสาววรปรีย์ แซ่ย่าง
๑๖/ธค/๒๕๔๒

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๑๒

เด็กชายภูวดล โยนสิงห์
๙/กค/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๑๓

เด็กชายศิวกร แซ่จ๋าว
๒๒/มค/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๑๔

เด็กชายสหพล แก้วแพง
๑๐/กค/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๑๕

เด็กหญิงกวินทรา โชติดาภาณ์
๒๙/ตค/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงขวัญข้าว วรเบญจกุล
๒๗/มีค/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงประณยา เสพรัมย์
๑๐/มิย/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๑๘

เด็กหญิงปรารถนา หอมเชย
๗/มิย/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๑๙

เด็กหญิงปวีณา กอสัมพันธ์
๑๑/มีค/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๘ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา อรัญคีรีไพร

๑๔/มีค/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงแพรวา รัตนพิพัฒน์บดี

๓๐/เมย/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงภัณฑิรา อ่างทอง
๓/มิย/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา คำจันทร์
๓/กค/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๒๔

เด็กหญิงวรกาญจน์ โตประพันธ์
๑๙/พค/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงสมพิศ สมหวัง
๗/พย/๒๕๔๕ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๒๖

เด็กหญิงอนุสรา ดาวเล็ก
๑๐/ตค/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงรุณฑิกา รุ่งวงค์สวรรค์
๙/เมย/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๒๘

เด็กชายภัคพล กอสัมพันธ์
๒๕/กย/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๒๙

เด็กชายแสนทวี พัชระทวีเลิศ
๒๔/กพ/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงขวัญฤทัย ชัยเดช ๖/ธค/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๓๑

เด็กหญิงจันจิรา ธารศิลาคีรี
๒๐/มค/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๓๒

เด็กหญิงชุติมา วนาคีรีวรรณ
๓/มค/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๓๓

เด็กหญิงทักษพร ชาตรีวัชระ
๑๘/สค/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๓๔

เด็กหญิงบุษยา สว่างประจิม
๑๑/ธค/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๓๕

เด็กหญิงวรรณนิษา คุ้มครอง
๒๒/มค/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๓๖

เด็กหญิงวีรยา แซ่โซ้ง
๓/กย/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๓๗

เด็กหญิงอาริสา เพ็งคุ้ม
๒๗/มิย/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๓๘

เด็กหญิงอินทิรา เมยคุณ
๑๓/กค/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๓๙

เด็กชายอัครเดช สมนำปน
๑๔/มค/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายกมลวิทย์ กอสัมพันธ์

๒๑/กย/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายชัชวาล สุขรวย
๒๒/กพ/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๔๒

เด็กชายธิติ สว่างถาวรกุล
๑๙/สค/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๔๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ทานะมัย
๔/ธค/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๔๔

เด็กชายพีรพงษ์ ศิริวรปรีชา
๑/พค/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๔๕

เด็กชายปภังกร หาสะนนท์
๑๗/มีค/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๔๖

เด็กหญิงโชติกา แปนสุกใส
๒๙/สค/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงโชษิตา คชรินทร์
๒๙/สค/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๔๘

เด็กหญิงดารัตน์นี มโนมัย
๒/กพ/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๔๙

เด็กหญิงนฤมล ทันคีรี
๓๐/มีค/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงปภาวดี แซ่ม้า

๒๕/มีค/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๕๑

นางสาวณิชชธัญ ชัยฤทธิ

์

๑๕/กพ/๒๕๒๓
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๕๒

นางวาสนา ปนทอง
๒๒/ตค/๒๕๑๘

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๕๓

นางปรีดาภิรม พุทธโกศล
๐๖/ตค/๒๕๑๘

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๕๔

นายฉัตรธวัช สุวรรณนำปน
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๙ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๐๕๕

เด็กชายชินวัตร อถมพรมราช
๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๕๖

เด็กหญิงชุติมณฑน์ แซ่กือ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๕๗

เด็กชายณัฐดนัย อินตะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๕๘

เด็กชายธีรภัทร บรรพหาญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๕๙

เด็กหญิงนำฝน จันทร์แก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายพิพัฒน์ ตาสุวรรณ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๖๑

เด็กหญิงภัทรภร มันเหมาะ

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงภัสดาวัลย์ ดีมิตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๖๓

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ จันทคุณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๖๔

เด็กหญิงวรกานต์ การะอุ่น
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๖๕

เด็กชายวรพล เจริญรัตนสิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงวรรณวิไล ฤทธิทอง

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายวิภพ อรัญคีรีไพร
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์ปญญา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๖๙

เด็กหญิงเมฐิณี พากลอ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายกฤษกร กลินหอม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงเกตนิภา แซ่ศิล
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๗๒

เด็กหญิงจันทร์ เปาหมาย
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๗๓

เด็กชายชัยสิทธิ

์

กุมภกิจกสิกรรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงชาริสา ชัยภูมิ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๗๕

นายดนุสรณ์ แซ่ซิล
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๗๖

เด็กหญิงธัญชนก เนยสูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๗๗

นางสาวธันยพร แซ่ซี
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงนาแล เปาหมาย
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงปยาภรณ์ แซ่ซี
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงไพลิน นาสิงห์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๘๑

เด็กหญิงมโนราห์ ทำบุญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงศิวาวดี สร้อยสุวรรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงศิริวรรณ อู่ไทย
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๘๔

เด็กชายเสกสรร แซ่ซี
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๘๕

เด็กชายอธิวัตร เสียงเย็น
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

คลองลาน  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๘๖

เด็กชายรัชภูมิ นกน้อย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๘๗

เด็กชายสุรเดช คำฝน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงปนัดดา ผาสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๘๙

เด็กหญิงพรรณิศา อุตส่าห์ดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๐ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงสุพรรณนาลักษณ์

ศิริสำราญ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงพิชชานันท์ กันยาบุญ ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๙๒

เด็กชายวีระชัย ปานปน
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๙๓

เด็กหญิงกัญณิชา แพงสาย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๙๔

เด็กชายอนุสร ก้อนทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ปาระมีศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๙๖

เด็กชายธรรมรัตน์ ขำเนินเพิม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๙๗

เด็กหญิงเนตรชนก ช่วงบุตรดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๙๘

เด็กหญิงณัฐนรี ทิมทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๐๙๙

เด็กชายธนากร จันทร์ปา
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงปนัดดา จันเต

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงกนกวรรณ คำอ่อนสา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๐๒

เด็กหญิงบุญญาพร สาททอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๐๓

เด็กหญิงขันทอง จันทร์หอม
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๐๔

เด็กหญิงธารีรัตน์ น้อยวัด
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงสิราวรรณ ชูจิตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๐๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ประทุมชาติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๐๗

เด็กชายพิพัฒน์ สุ่มมาตย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๐๘

เด็กชายสิทธิพร คำภิรานนท์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๐๙

เด็กชายสิทธิชัย บุปผา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ จิวแก้ว

๋

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กชายเกรียงไกร เทียนแดง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายศุภโชติ เครือญาติ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

หมืนกล้า

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายวัชรกร เขาทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายนัทพล ทองสมบูรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายอินทัช หวังพิทักษ์วงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายธีรพล เปดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายศุภสิทธิ

์

รอดประเสริฐ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายศดายุทธ หลวงฉิม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๒๐

เด็กชายพีรวัส โพธิเปยม

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายรุจรวี ฉิมพาลี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายปยพงษ์ ทองสุทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายพีรพัทร พันระทา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กชายภูตินันท์ มันเดชวิทย์

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๑ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กชายรัชชานนท์ สีหาบง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายพีรยะ หลากจิตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายคงกะพัน บุตรงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงนัยน์ภัค บุญมา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงภิญญาดา รอดทา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงอรวรา คงคา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๓๑
เด็กหญิงลักษมีลาวัลย์

ไทยลา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วปานกัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงจารุวรรณ จันตา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกษตรทรัพย์สิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงอารยา ศรีตะวัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงจันทกานต์ โพธิเปยม

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงมะลิวรรณ สามงามเอียม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงธันยพร ประแกกัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงญาณิศา ทรายทองวัฒนา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงภูสุดา ฤทธิพงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงภัทรธิดา อ่างยานต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ มาละออง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงธนารีย์ วงศ์สว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงวรรษมน นางาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงอรวี อ๊อคเลต

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงสุนิษา สารวงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงพีรดา บุตราษ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แก้วอมร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายอนันท์ อสิชารา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายรพีภัทร นาคไธสง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิงา

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายวันชัย โตโทน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายจักรภัทร แก้งตันดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายวิศรุต รุ่งเรือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายพัชรพล คำนิล
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายกิติภัทร์ ผานำคำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายธนากร บุญเฉย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายณัฐพร อินทนนท์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายหาญชัย มีครไทย
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๒ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๑๖๐

เด็กชายจิณณพัฒน์ สุ่มแสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายพิสิทธิ

์

เสนอกลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ น้อยประชา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายจักรี อุปเท่ห์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายวุฒิชัย ในประเทศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายวายุ เถาวัลย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายศุภชัย กล่อมบาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายวีรกูล พิมสอน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงพิจิตรา โตศรีพลับ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงภัคจิรา ชำนินอก
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๗๐

เด็กหญิงศิวาพร เตชะนันท์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงฐิดาพร ผาจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงณัฐชา คนธรรม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงชลลดา ทองปลิว
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงจุฑามาศ จันดีสาร
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงพรพรรณ สุขลักษณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงสลินรา ชากลาง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงนันทา พร้าวไธสง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงวริษา ญาติไธสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๗๙
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ไชยราช

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงญาณี ปรีเปรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงชญาดา ประสะนะโก
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงมุฑิตา คล้ายผูก
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงภคธิณี นิมน้อย

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงณุตตรา ธารณะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงธนพร สุขสาตร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงสุพัชรา สีสมุทร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงกนกกร เอียมสะอาด

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงวนิดา ปอมม่วง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายนที ผลชืน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๙๐

เด็กชายมงคล สีลาดเลา
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายวีระพงษ์ มากนอก
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายภานุวัฒน์ อ่างยานต์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายสรวิศ สานิชวรรณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายธนพล อนุสามิ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๓ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายวิชาล สูงรุ่ง
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายณัทฐพล กางออน
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายพัฒนพงษ์ จุลกองฮ้อ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงณัฐชา งานประเสริฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายพิชิตชัย หมอกมืด
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแม่บัว สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กชายชินดนัย มิตรชอบ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ชัยมงคล  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๐๑

เด็กชายรัชชานนท์ การถาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๐๒

เด็กชายชวัล กล้อยกลิง

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๐๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เงินอาจ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๐๔

เด็กชายณรงค์ธร เพียรแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๐๕

เด็กชายภูธเนศ มณีรุ่ง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๐๖

เด็กชายวัทธิกร ศรีอนงค์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๐๗

เด็กชายอภิชาต ศรีเชียงหา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๐๘

เด็กชายพิพักษ์ ทิศรักษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๐๙

เด็กชายวรุตน์ จันทร์วิมล
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๑๐

เด็กชายกฤษฎา กิงไทยสงค์

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายภัคพงศ์ แก้วสุวรรณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายธีรพล แก้วบัวดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายเมธา นามสง่า
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายวายุ ทองต้นวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายภานุพงศ์ มติยาภักดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๑๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน ชูไชย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงสมิตา วินจีน
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ น่วมเกิด
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงสิริภาพร หลอดทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๒๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ แสนใจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๒๑
เด็กหญิงรวินนท์นิภา แช่มไธสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ คำไชยวัง
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงศุภณัฐ จอมคำสิงห์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงรวิภา คำศรีจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงกนกรัตน์ เรียนไธสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงสุวิมล นาคเมือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงณัฐมน ทิพมะณี
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงพิมพรรณ ศรีคำทา
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงธนภรณ์ เรืองเอียม

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๔ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงมัณฑนา รักษาพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๓๑ เด็กหญิงกนกวรรณรัตน์
หายทุกข์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ธวัชชัยเจริญยิง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงคริษฐา ทองสามัญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงกนกภรณ์ เรียนไธสง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงพนิดา บุญสิง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงสุพิชชา สุคนทา
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงอรสา บุญทา
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงสุวรรณา แสนใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๓๙
เด็กหญิงเบญจมาพร ทองปลอน

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๔๐

เด็กหญิงดวงฤทัย บุญลี
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงปยะวรรณ วงศ์จันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงชนิสรา ลอยหา
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๔๓

นายวุฒิธิชัย กลันแฮม

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๔๔

นายชาญชัย พูลสวัสดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๔๕

นางสาวปาริชาด พันทอง

๒๒/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๔๖

นางสาวจุฑามาศ ฝอยทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๔๗

นางสาวปวีณ์นุช เหล็กกล้า
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๔๘

นางสาวปยะธิดา ซาอินทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายอนุชา อินโพ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๕๐

เด็กชายอภิรัตน์ ขันโพธิน้อย

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายศุภนัฐ มีสกุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายวายุพัด ทิพย์เทพา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงชมัยพร กิงภาร

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๕๔ เด็กหญิงณัฐปภาวรินทร์

เตือนพลกรัง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโขน คงคาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงพัตรพิมล อำพันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปาเรไลย์  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายวิทวัส พิมพา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปาเรไลย์  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายเพชร -
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปาเรไลย์  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายธีระวัฒน์ ศิริขวัญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปาเรไลย์  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายนิธิพัฒน์ คัชพงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปาเรไลย์  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๖๐

เด็กหญิงเพ็ญวนา สังข์แสง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปาเรไลย์  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายธวัชชัย เขตวิทย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายชัยชนะ ม่วงพลับ ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายปฎิพัทธิ

์

แก้วสระเสน
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายวรเมธ ศรีหนองเม็ก
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๕ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายพีรภัทร แมนไธสง
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงเบญญาภา เนตรรัตนา ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีวันทอง
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิมพ์อ่อนตา ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงไอรดา เขียนสอาด
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงสกุลทิพย์ บัวก้านทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงธิติพร สีพ่วง
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงเกษรนำผึง

้

สีกล่อม
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายธนภัทร พรหมพิลา ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายภาณุพงศ์ รัตนสกล
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายวันชัย ศิริเวช ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายวิชาฤทธิ

์

กระต่ายเทศ
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงกฤตพร ศรีหนองเม็ก ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงกิตติมา จิตร์หาญ
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงณัชฐา โสรสิทธิ

์

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงปยะนุช กล้ากสิกรณ์ ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงพิมพ์วิมล ไข่เทศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา สังข์เปรม
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายณัฐกรณ์ กล่อมเกลา ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงธัญจิรา ทองด้วง
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงอรอุมา เกนเกตกร
๑๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายอัษฎาพร บุญปก

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายนที พงษ์มา
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงศศิธร ดอกบัว
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายอรรนพ สิงห์ษา
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๙๐

เด็กหญิงนัฐติกา แสงลับ
๒๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงอาทิตยา สิงห์ษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัยวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายพัชรพงษ์ ประไพภักดิ

์

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ วัดแก้วสุวรรณ  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายยุทธนา น้อยเอียม

่

๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ วัดแก้วสุวรรณ  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายศรีรัตน์ ใจมัน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายอลงกรณ์ ยอดดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร โตอิม

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงนิภาภัทร อ่วมสิงห์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา คนใหญ่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๕๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงอภิชญา ชูจิว

๋

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๖ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงกานดา มีมาก

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๐๑

เด็กชายนราวิชญ์ จันนาค
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๐๒

เด็กหญิงภัทรธิดา ฤาชา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๐๓

เด็กชายณภัทร ชูจิว

๋

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๐๔

เด็กชายธนาธิป เข็มเงิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๐๕

เด็กชายอภิรักษ์ อินทร์โพธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๐๖

เด็กหญิงอนุธิดา มาอินทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๐๗

เด็กหญิงพัชรพร สีดาฟอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงเพชราวรรณ นึกรักษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร วัดทุ่งมหาศาล  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๐๙

เด็กหญิงณิชา แย้มมาก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๑๐

เด็กหญิงกฤษณา ปนจุไร
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ก้านใจดี
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สักพุ่ม ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปาถัว

่

ศรีวิไล  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงภัทรธิดา มากสาคร
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่บัว สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงฐิติวรดา ปนจุไร
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่บัว สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายปรเมท แสงเพชร
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายชินพัฒน์ สิงขร
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายวรพล สารผล
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายศรันย์ เปยนคร
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายศิริศักดิ

์

พรสีภาค

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๒๐

เด็กชายชลธาร แก้วกางวาล
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๒๑
เด็กหญิงบุตรศรินทร์ เชือหงษ์

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงวรนิษตา วรชินา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วกลางกร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงศุภาศิตา ทวีนัน
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงสายเพชร เอียมสะอาด

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงช่อฟา ประเสริฐผล
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงณิชกานต์ บุตรเกตุ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงธัญฐิวาพร เพ็ญวิจิตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงสิรินทรา วระชินา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๓๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ดวงมาลัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ หงษ์สูงเนิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงณัฐมล เนาวศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงสุภาวิณี อ่อนสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงสุภัสสร คำเผือก
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๗ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงรัตติกานต์ แก้วกางวาล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงกรรณิกา เพ็ญวิจิตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายวิเชียร ภู่สอน
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พรสีภาค

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายนัฐพล ทองทา
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๔๐

เด็กชายชัยวัฒน์ บุตรเกตุ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายชัยพร ศิริ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายศิริชัย พรสีภาค

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายณัฐวุธ สมรา
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายอภิรัช สินทะวงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายรัฐพล วรชินา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายวรวิทย์ บุญมี
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายนัฏฐวัฒน์ เพิมพูล

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายพีรวัฒน์ โพธิคำพก

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ วรชินา
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๕๐

เด็กชายโชคชัย สุจจชารี
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายวัชรินทร์ หงษ์อาลัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงจรรยพร เหลาอ้อ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงภาวิณี ศรีคะเรศ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงวราวรรณ พวงทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงปรางหทัย แย้มเจริญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงศิริพร จันทร์ทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงฐิติมา วรชินา
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แสงวาโท
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๕๙
เด็กหญิงพิมพ์ระภัทร จำปาเกตุ

๒๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ เทียนงาม
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงชฎาพร ทองภูธร
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)

หนองแม่แตง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๖๒

นางสาวกฤตยา ทบหล้า
๐๔/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๖๓

นางสมศรี ปนแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๖๔

นางมารยาท ปนทอง
๐๔/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๖๕

นางสาวไพลิน อิมอำ

่

๑๕/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายธีรภัทร เปยมรอด

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงชัญญา แสงแมงทับ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงเกตุศิณี สุขแจ่ม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายเดชาวัฒน์ ดอกจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๘ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๓๗๐

เด็กชายฐิติวัฒน์ แสงหนู

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงสุนิสา สระน้อย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงศุภิดา พลอยงาม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงสุภาพร สุขแจ่ม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา กันเขียว
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงกชกร เทพบุรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงกรวรรณ เทพบุรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงกันต์ฤทัย เทพบุรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม ห้วยใหญ่ยางงาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายคชา ชูจอหอ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงขวัญจิรา ขยันกสิกร
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๘๐

เด็กหญิงภรภัทร บุญมาก
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงพรณภา กลมขันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงกรกนก ชุมพร
๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงกฤติยา โตเกิด

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๘๔

นายตาณ ขยันกสิกร
๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายสันติสุข บุตรสำราญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายบริพัตร์ ท่านมุข
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงกัญญาพร แสนสุข
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงธัญพิชชา สิงห์ผาสุข
๑๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงนันทิพร สีตามุย ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงนันท์นภัส เรือนเงิน
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงปยะมาศ คำลือชา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงพรรณธิวา แซงตาบุตร
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงพัชรพร ใจกล้า
๒๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงสุพรรษา เหลืองแดง ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อ่อนศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๙๖

นางสาวศิริรัตน์ อ่อนขำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อาปอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงแสงดาว ขันโพธิน้อย

์

๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๓๙๙

นางสาวพัสวี ขุนทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๐๐
นางสาววรรญนิษา ทองน้อย

๑๗/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๐๑

นางสาวพิชญาภา บุญรอด
๐๑/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๐๒

เด็กชายสามฤทธิ

์

ฤทธิสอน
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๐๓

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ สหุนัน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๐๔

เด็กชายโกวิทย์ ปกการะโณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๙ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๔๐๕

เด็กชายศักดิชัย

์

ลาวดีพะเนา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๐๖

เด็กชายธนดล ปตตานัง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๐๗

เด็กหญิงวันฤดี สอนกล่อม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายชัยธวัช แสงอรุณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๐๙

เด็กชายวีระชัย วงศ์หอม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๑๐

เด็กชายธนากร เทียงอยู่

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงมณฑิตา สำราญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงวริศรา สุขกลำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงเมธาวี พันธ์หอม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงวนิดา อ่อนโยน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายณัฐภัทร ปสสา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงสุนิสา พุทธรักษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงมาริสา ไลไธสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายอาณาจักร แสนหล้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายวรากร กรเกิด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๒๐

เด็กชายธนกฤต พันพิพัฒน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายอรรถพล เพลิงเทียน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายพีรภัทร์ สภานุชาติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ ดีภูงา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงภรัณยา เจริญราช
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงชนาภัทร เหล็กคม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงณัชชา กุลมาลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายทักษ์ดนัย น่วมยิม

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงปริยฉัตร แก้วอุไร
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายพีรภัทร ชัยรัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๓๐

เด็กชายวรภักดิ

์

วรชินา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายพิชัยยุทธ สุทนต์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กชายกิตติธร จูด้วง
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายอรรถชัย คะระนันท์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงมัลลิกา ภู่กลัด
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงธันย์ชนก ใจไธสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ วิริยะกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๓๗

นายชนะ พรมรอง
๑๒/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน บึงบ้าน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายทักษ์ดนัย แก้วโต
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เทศน้อย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๐ / ๑๑๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๔๔๐

เด็กชายคามิน สุวจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายติณณภพ ทาดวงตา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กชายชลศักดิ

์

คงขำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายเต๋า อองชา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายเกรียงไกร นิลโสภา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายศุภณัฐ ฉิมแปน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายสิวัฒบ์ ดำเนิน
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กชายอัครัช เกษตรคุณาสิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายสุทธินันท์ เชือชู

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงณัฐชยาน์ เกตุแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๕๐

เด็กหญิงศิริมา ว่องไวชล
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงมณีสร ตรีศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วโต
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงสุธาวัลย์ รุ่งคูหา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงนฤมล ครูนา
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงวรัมพร เอียมสำอางค์

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงปวริศา สีสัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายรจธิราช ต้นสาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายโชติ แต่งงาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายศุภวิชญ์ มนูญญา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๖๐

เด็กชายนวพล พิลาวัลย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กชายธนาวุฒิ สาเลือก

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายเสกสรร ขวัญหมืน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กชายเอลีชา พรหมมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายนราชัย จันทร์ทับทิม
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายจักรพงษ์ แต้มทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๖๖
เด็กชายจารุสรบัณฑิต

รวยพงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายณรงกรณ์ สุรภี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ลังกาวงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงสาวิตรี เติมประโคน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๗๐

เด็กหญิงรัตนากร ปแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ จุลพันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงศุภกานต์ คำคูณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงอรพลิน ฉิมสุด
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายเกรียงไกร ว่องวิการ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๑ / ๑๑๖

้
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กพ ๓๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายภูบดี เถือนมลเทียร

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายสุทธินันท์ อังคะโล
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายอัมรินทร์ อายุพัฒน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายวัขรพงษ์ พันธุ์ชัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายธีรภัทร อนุพันธุ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๘๐

เด็กหญิงลลิชา วุทธิยา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงนันทิพร รักเขตรวิทย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงธนาภรณ์ โพธิชัยย้อย

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงขัตติยา พินธะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงบุษยา ทองอาบ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายกิตติภณ ดียิง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงชนม์นิภา ประทุมขันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงทิพพมล จันทร์ทิม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พรมมิ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงสุภาพร ทัดอยู่
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๙๐

เด็กชายธนกฤต เณรตาก้อง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายปาพจน์ การเพียร
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงอรวรรณ สกิจเกิด
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายภูมิรพี โพธิพิทักษ์

์

๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายณภัทร บาดาล
๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายก้องภพ ไสยสิทธิ

์

๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายต้นตระกูล รู้สมกาย
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายปริญญา โทศรี
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายฐาปกรณ์ จิวชะลา
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายวิทูร สีสิงห์ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายณรงค์ บำรุงเกาะ

๒๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๐๑

เด็กชายธนาโชค ภูครองตา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๐๒

เด็กหญิงสุภาพร บาตกลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงสุนิสา สังกะสี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงศุภลาวัลณ์ จรัสเอียม

่

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์ตา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงจุติธรณ์ ปุริเส

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๐๗

เด็กชายธีรภัทร พลเดช
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๐๘

เด็กหญิงพิมพ์กวี พรทิพย์
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๐๙

เด็กชายรัชชานนท์ ปุริเส
๑๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๒ / ๑๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๕๑๐

เด็กชายจิรวัฒน์ เมฆสุวรรณ
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายพิชิต อินธะศรี
๒๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายอดิสรณ์ จานลาน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายสัมภาพ พระเกตุ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายธนกร กุญแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายธนพนธ์ หล้าไทยสงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายนนวัฒน์ มันเดชวิทย์

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายศุภวิชญ์ การะภักดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กชายสรวิศ ขันสิงห์หา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายอัคคเดช การะภักดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๒๐

เด็กชายยศพนธ์ ชมชิด
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงกนกพร โพธิศรี

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงวรอร อำจิว

๋

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระบวยทอง วัดกระบวยทอง  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงสุวีนันท์ บุตตะเกิง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบวยทอง วัดกระบวยทอง  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กชายวันชัย แน่นหนา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบวยทอง วัดกระบวยทอง  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายพรเทพ อำจิว

๋

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบวยทอง วัดกระบวยทอง  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายณัฐพล ม้าวิเศษ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบวยทอง วัดกระบวยทอง  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายสุเมธ กรานโต
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระบวยทอง วัดกระบวยทอง  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงวนัฏชา ดาสาลี
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงสุรีย์นิภา กิจประสงค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๒๕๓๐

เด็กหญิงกิติยาพร ทำจิตรเหมาะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงอาทิตยา ทองดอนเถือน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงพรธวัล อำพรรณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ สุขกัลยา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ภูษา ดอนตุ้มไพร
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงธารบุษบา แก่นแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายศรัณยู ศรีบุญ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ ขุนพิลึก
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายพิบูลชัย วรชินา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายภูริภัทร จังพล
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๒๕๔๐

เด็กชายพรชัย หอมสิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เทียนเงิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายก้องเกียรติ สวามิชัย ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายปวริศร์ จำปาศักดิ

์

๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายเปรม จำปาศักดิ

์

๒๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๓ / ๑๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กชายพิทักษ์ บุญประเสริฐ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายศุภกฤต แสนปาน
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงนำทิพย์ คูณลบ
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงมาลินี จรัสเอียม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงอรวีณ์ รักงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๕๐

เด็กหญิงวิชญาภา บุญประจักษ์ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายกิตติ แก่นแก้ว
๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วสุข
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายนนทภพ จังพล ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงสุกัญญา ตุ่นก่อ ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงจุฑามาศ พุเพ่ง ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงจุฑราภรณ์ สายสุนีย์
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ อ้อยฉิมพลี
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๕๘

นางสาวพรรณทิพา กุณาตรี
๒๒/๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๕๙

นางสาวยุเวช ทองนวม ๑๐/๙/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๖๐

นายอาคม ทองนวม
๒๒/๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๖๑

นางสุพิชฌาย์ ทนทาน
๒๘/๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๖๒

นางสาวศรินยา พรมมา ๕/๔/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงภาสินี คำสะอาด
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงมาริสา อินทนะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๖๕
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ เลิบไธสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายสุรธัช บูรณะพล
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายธนาธิป เชษฐสิงห์ ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายณัฐภัทร ตามบุญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอปล้อง พงษ์สัก  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

นาโสก
๑๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๗๐

เด็กชายวายุ อินทราศรี
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายอดุลยวัต อินทราศรี
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เขียวปลอด
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายนิพิฐ ศรีเดช
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงณิชวดี พิมขัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงศิรินทร์ธา วิเชียรเพริด
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กหญิงชลธิชา แจ๋วแว๋ว
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงสาลิกา บุญด้วง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงณัฐณิชา เลิกนอก ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงกฤษณา สาดจุ้ย
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๔ / ๑๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๕๘๐

เด็กหญิงกมลวรรณ พันจู
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงรัชนก ประดิษฐ์พงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงณัฐรดี สอนพวง ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงณัฐนิชา นนท์เสือเผ่า
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายคณินท์ จันทร์ดำ
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายธนกฤต ศรีเดช
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายสมบัติ แสงสุข ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงณัชชา มูลตรีโครต
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงนลินนิภา พรมศิริ
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงพรประภา จันทำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๙๐

เด็กหญิงอะชินี องค์นาม ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงอะชิรยา องค์นาม ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงอภัสรา ใจแสน
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายชนาธิป แจ่มเล็ก ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายทินภัทร จบคำ
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงนวภา ยอดวงศ์ทอง
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายพันธคนย์ มัธยา
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงพิมพ์วิมล มีเวียง
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงอรพิมล จันทำ
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ ประเสริฐทรัพย์
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงปริชาติ สอนรมย์ ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๐๑

เด็กหญิงปยนันท์ จำนงค์พิศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๐๒

เด็กหญิงรวิพร ปดตา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๐๓

เด็กหญิงบุษยมาศ โสภี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๐๔

เด็กชายปฎิพัทธ์ จันทวฤทธิ

์

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๐๕

เด็กหญิงอภิชยา สุขประเสริฐ
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๐๖

เด็กหญิงอภินันท์ มีโพธิ

์

๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๐๗

เด็กหญิงณิชาภัทร กิจตะคุ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ยอดพรม

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๐๙

เด็กหญิงณัฐริกา ท้าวแข็ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๑๐

เด็กหญิงธนัชญา บัวพ่วง ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงวรรณิษา เนตรขำ
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายเกรียงไกร แจ้งพร้อม ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายธิวา มิงงาม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายอนุสิทธิ

์

สุขประเสริฐ
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๕ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายกิตติพัทธ์ แคนสา
๑๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายธีรัตม์ อินทโชติ
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ อิมสมบัติ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงวิชญาพร พูลสาริกิจ
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงศรุตา เวฬุวนารักษ์
๑๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๒๐

เด็กหญิงอังวณา มาลาหอม
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงรุ่งนภา มุ้ยโท
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กองแสง ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงบุญยนุช ปนทอง ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงยุภาวดี พวงทอง
๑๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงวรวรรณ แสนวัง ๔/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงจิราพัชร คำแปง
๑๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงอภิญญา ยุรมาตร์ ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงอมลวรรณ สวยสม ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงกฤติกา ปานทอง
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงพัชราภา ประสมจิตต์
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงสิริวิมล สรฤทธิ

์

๒๙/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๓๒

นางสาวยุวดี เพชรแสงสว่าง
๓๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๓๓

นางสาวพรทิพย์ สิทธิสาริกรณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๓๔

นางสาวศรีสุดา ประสมจิตต์
๑๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๓๕

นางสาวพรกนก เรือศรีจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๓๖

นางสาวอาลิศรา ดวงตาทิพย์ ๖/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๓๗

นางสาวชลันทร ปานวิเศษ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงรัศมี แพงพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กหญิงธนัชพร ชมคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๔๐

เด็กหญิงธนิชา ด่วนรับรัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงพุธิตา คำมัง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงประวีณา ทองดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงปวิตรา สาวดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงภัทรวดี ภู่ระย้า
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงรินลดา รินทา
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงวาริณี จันทร
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิคำ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายทิวากร เปยทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ สุจริต
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๖ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๖๕๐

เด็กชายยอดชาย ทองประเทือง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายวรุตม์ ดาสาลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงบุษยา เอียมประเสริฐ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงใบเฟร์น คงจาด
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงปริฉัตร บุญมาทัน
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงปนอนงค์ ศรีเพชร
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงพัชรา พุกสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงวรรณภา ไหยะโก
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงวรรณวิษา เหล่าเขตกิจ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงวิภาดา เสียงใส
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๖๐

เด็กหญิงวิภาวินี จินเจา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงอริสรา ภาพเจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายจีรเมธ ทองมี
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๖๓

เด็กชายชินาธิป คงประณีต
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายฐากูร อำยศ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายธนบดี คมขำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายธัญวุฒิ ทิมาสาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายธันยบูรณ์ เซรัมย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายธีรนัย ม่วงเชียง
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายนิคม คุยศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๗๐

เด็กชายพายุพัด สุนทรแสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายภาณุพงศ์ การกุณา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายรัตนพงค์ คงดอนทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายสุรยุทธ พันธ์หนองหว้า
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๗๔

นายอนุชา ทองคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงกมลวรรณ กลินมณฑา

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงกิตติพร มีศิลป
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงนงนภัส เกิดพระ
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงปภาวดี บัวสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงพรทิพย์ สุนสนาม
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๘๐

เด็กหญิงยุวดี วงค์ขุ่ย

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา แสนคำปน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงวรรัตน์ แสงปญญา
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงวริศรา วงศ์เปยง
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงวันทนา เครือทัต
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๗ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงศิริวรรณ โกตะมะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ รักษาวรรณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงดวงใจ ลุยทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร เขียวฉอ้อน
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายบัญดาลสุข ปานทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๙๐

เด็กชายวีรภัทร แปนใจ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๙๑
เด็กชายประสิทธิโชค

์

เขียวแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายจักรกรินทร์ เรืองจุ้ย
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายกณิศ กุมารสิทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายธนาวุฒิ ไชยสิงห์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายปุณยวีย์ บุญตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงพัณณิภา นนท์ตา
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงชมพูนิกข์ นามไพร
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๙๘
เด็กหญิงกฤษญาภรณ์

เรียนประยูร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงจิรชยา พูลศิริ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงณิชกานต์ สัญญขันธ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๐๑

เด็กหญิงชไมพร ฉำศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๐๒

เด็กหญิงนิรดา สะสาร
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๐๓

เด็กหญิงตะวัน เพชรสังฆาต
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๐๔

เด็กหญิงจินตนา เกยพยา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๐๕

เด็กหญิงพิมรภัทร พีสัตย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๐๖

เด็กหญิงสุภาวดี สุระภี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๐๗

เด็กหญิงอรนลิน เพ็งเอียม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงณัฏฐา ใจหมัน

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๐๙

เด็กหญิงมุทธชา สามงามนา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๑๐

เด็กหญิงปนัดดา ชุ่มแจ่ม
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ประภาส
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๑๒

เด็กหญิงวรรณิศา มากศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงกัญญา อยู่ปาน
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงชุตินันท์ สำพะโว
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงอาภัสรา แก่นยงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ฉิมแปน
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงรัชติยากร เพ็ญพันธุ์นาค
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายอาทิตย์ ประทุมแฝง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายวาริศ ดีพิจารณ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๘ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๗๒๐

เด็กชายจักรภัทร ต๊ะวัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายณัฐวัตร กองแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายชนัญชัย จตุพงษา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กชายนพพร หงษ์ลอ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายอนุชิต สุแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายสุเมธี สวัสดิพูน

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จันดก
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงกาญจนา ออมสิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงสุริศา แดงต๊ะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงวาสนา บุญเรือง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๓๐

เด็กหญิงณัฐวิภา คำสุริย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงอรปรียา พันมุก
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงอินทิรา คชฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สุทธิบุตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงกัญญาพร ทาดวงตา
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงชุติภา คล้ามบุตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ไกรวงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๓๗
เด็กหญิงอาทิตย์ติญา แสนสม

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงจิรัชญา คำอ่อน
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงวิภาดา สุปะมะจินดา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงมนัสชนก แจ่มเล็ก
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงสาวิตรี ศรีสวัสดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงวิชุดา ภาศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงกรพินธ์ แสงรัตน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงพรนภา เมฆลอย

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กหญิงอาณัฎชยา เวชวิกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงเพ็ญรดี คำมัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงธนาภรณ์ แซ่ลี
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงณิชกร นวลประเสริฐ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ สาพิมาน
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๕๐

เด็กชายอัครพล สีมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายนพพงษ์ ปานเอก
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายธนพล นวลจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายจุลภัทร วงษ์หิรัญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายกันตินันท์ กุลมาลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๙ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายสราวุฒิ ขจรเพ็ชร
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายโศภิต ชีกรรแสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายกฤตยชญ์ เจริญสุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายฐิติพงษ์ โตม่วง
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายวีรพงศ์ ยนต์ยศ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๖๐

เด็กชายณัฐวิทย์ ม่วงเรือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงอนัญญา สุขเข
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงกสิณา เอือสุขนิกร

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงวรรณิภา ปตตาสังข์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงอารีย์ โสวิสัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๖๕
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ โชยรัมย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ โสดา
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงกนกพร เจือจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงวิภาวี ศรีภุมมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๖๙
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ปนจอม

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๗๐

เด็กหญิงสุปริยา พิเศษทัก
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงมินท์ตรา สุรินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงนันทิชา สร้อยไข
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงฬภีพรรณ ไพจิตรศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงเมธาวี อิทธิริ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงนันธิยา พรมพล
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงจิราภา ปานาง
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงพิมชนก ร่วมศุกร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงสิรภัทร เขม้นเขตวิทย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงวรรณษา เปยแปน
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๘๐

เด็กหญิงศิวิมล บุญร่วมธนบูลย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญนิม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงนัชชา เลิศไธสง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงวิศนี จัตุรงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงวรรษมน ฉุ่นสระน้อย
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงชนิสรา โคตรบัว
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา วัดเขาชุมแสง  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๘๖

นายอนุศร ฮวดสี
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๘๗

นายชัยมงคล คำย้อม
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๘๘

นายวชิรพัฒน์ วังคีรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๘๙

นายอนุชา สมคิด
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๐ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๗๙๐

นายภาคภูมิ ศรีเทพอุบล

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายกฤษดา เพ็งปาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงพิชญาภา จงเทพ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงสุภามาศ อินทร์สิงห์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงชฎาพร กุลมล
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงปรารถนา จินบุตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงกิตติญา โมทา
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงศิริวิภา ถือคุณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกิดศรีประเสริฐ
๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

คำภูมิ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายกิตติพศ นุสสาตร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๐๑

เด็กชายธันยบูรณ์ เบ้าที
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๐๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

ขุนเขียว

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๐๓

เด็กชายอนิวัต มีโพธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๐๔

เด็กชายภานุพงษ์ บุญมี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๐๕

เด็กชายนราธิป กันหาเรือง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๐๖

เด็กหญิงวีรียา การด
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๐๗

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ คำเนียม
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๐๘

เด็กหญิงรัญชิดา หมันทรัพย์

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๐๙

เด็กหญิงณัฐกุลพร จับแสงจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๑๐

เด็กชายรัตนภูมิ เลิศลำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายเกษมสันต์ สีฟอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายจตุรวัฒน์ วังคีรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ กิงนอก

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายสุทธินัย วังคีรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายรัฐธรรมนูญ กุลกอม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายยสินทร กินวงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายประไทย วงษ์ละมาย
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ เพนโคกสูง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรรณคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๒๐

เด็กหญิงรติกานต์ ผึงดี

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงวัศยา พิมพ์เสนา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงพรจรัส ทุนพิรัตน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายทองกวาง เทียงเกตุ

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายรุ่งโรจน์ มุ้งแปน
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๑ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายวัชรศักดิ

์

เกตุเถือน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายธีระชัย แสงอุ่น
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายวีรภัทร คำย้อม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายพนมพร ภูมิผล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายนราธิป ศิริโสม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๓๐

เด็กชายอเนก มุงคุณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายกรวิชญ์ ชัยชิต
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายวัลลภ แสงสุวรรณ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๓๓

เด็กชายพิพัฒน์ วงษาบุตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงณัชกฤติยา สารีบุตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงสุชาวดี ตรีเสน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงพัชราภา ตาสุวรรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงอารียา สว่างหด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงพัชรี ชาวดง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงปริชมน พันทสี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงสวรินทร์ นุสสาตร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายธาวิน คงมงคล
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายนันฐภูมิ รัตนมงคล
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายรชติ ดวงหิรัญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๔๔

เด็กชายพีรพัฒธ์ บุ้งแปน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายจิรพัฒน์ จันทะพาหะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายราเชนทร์ เต็มเพชร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายทวีทรัพย์ มิงพา

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๔๘

เด็กชายสุเมธ พันจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายอาธร บุญรักษา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๕๐

เด็กหญิงอุไรวรรณ โยไธสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงสรัญญา ภาชนะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงชลพิชา จันทะพาหะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงนฤมล คำอาบ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๕๔
เด็กหญิงรัตดาวรรณ แก้วลือ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๕๕

เด็กหญิงกฤตยา คำทุม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงนารีรัตน์ ปุริสังข์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๕๗
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ทัตทะมาต

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงธัญรดา สารเถือนแก้ว

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงชุติมา ตรีเสน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๒ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๘๖๐

เด็กหญิงสุภัสสร เทียงเกตุ

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายพรพิพัฒน์ ศรีภูมิ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ อ่อนศรีจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายถิรวุฒิ บุญเวียง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๖๔

เด็กชายรัชตะ ธรรมสอน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายศุภกร กินวงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงณัฐธิชา สุทธิบุตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ วังคีรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงศิริขวัญ แตงทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิงห์ดา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๗๐

เด็กหญิงจุฑามณี บุญประโคม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายศรายุธ สมบัตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายจิราวัฒน์ วุฒิวัย
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายวัชระ ยอดเทศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายวีระกร โพธิคำ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๗๕

เด็กชายปาราเมศ งาหอม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงปาณิศา ยาวงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงชนากานต์ ศรีประทุม
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงสุนิสา เอียมประเสริฐ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เลาสูงเนิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๘๐

เด็กหญิงณัฐสินี พรชัยประดิษฐ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงฐิติพร มีแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงกนกอร จันทรมณี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงคัธรินทร์ ลาปะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายสิทธิพร มิตรสันเทียะ

๊

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงฐิติมา พลากร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงนันทวรรณ เกตุแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงบวรรัตน์ ทิมเทศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงปริชญา คำบรรลือ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงปวีณา จันพุด
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ คำบรรลือ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงศศิกานต์ จันแก่น
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายอนพัช บุญเฉย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงกีรติ บุญหลง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงชมพูนุช วันโน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๓ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายธเนศ สังคง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ภูนาเพชร
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายภูริภัทร ศิริพงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายวิกรมชิต ขรพัต
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายศราวุธ คำบรรลือ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงศศิวรรณ พลพรม

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๐๑

เด็กหญิงสุพรรษา แววทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๐๒

เด็กหญิงอังคณา เมฆี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๐๓

เด็กหญิงกชกร สรฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๐๔

เด็กชายกชกร โตมอญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๐๕

เด็กหญิงกนกพร การะเวก
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๐๖

เด็กชายกัมปนาท ช่างเกวียน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๐๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

ทิพย์รี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๐๘

เด็กหญิงณัชชา บัวปอม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๐๙

เด็กชายณัฐพล อุดมลาภ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๑๐

เด็กชายธนกฤษ นิมนวล

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายธนธรณ์ ชวนชม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงนภัสสร หญ้าลาภ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายนันทศักดิ

์

หญ้าลาภ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงนิภาวรรณ พนัส
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายพรภิรมย์ แสนแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๑๖
เด็กหญิงพลอยประภา

บุญเหมาะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายพัชรพล โพธิเทพ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงพัชรี ทิวานันท์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่เต็น
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๒๐

เด็กชายรัฐภูมิ โมลาลาย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงวลัญรัตน์ เนือไม้

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายศราวุธ ปองทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ไพโรจน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงศุภมาศ ภู่ภิญโญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ทัพจีน
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สาโรจน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายสุริยา มาน้อย
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงอาริษา โพธิบัลลังค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงเจนจิรา บุญรอด

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๔ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๙๓๐

เด็กชายเมธา เชิดศิลป
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๓๑

เด็กชายกระบิล เกษร
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายชลธิต นาครอด
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายณัฐภูมิ ช่วยชิด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๓๔
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ รามสูต

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายธนพล กัลพฤกษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายปฐมพร ชูศักดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงมนทกานต์ หงษ์ยนต์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงมุกดา วารี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงรตี จีระพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๔๐

เด็กชายวรวิทย์ ภู่นิม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายวรเชษฐ์ ขอนทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงวาสนา อนุสนธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงศศิวิมล แสนสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายศุภวิชญ์ เอียงปาน

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายสมพง ชวนชืน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงสุกัญญา ใจดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา ไพโรจน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายสุวัฒน์ เรืองฤทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายสุเมธ แจ้งดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๕๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จันนาค
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายอภิวัฒน์ รักไทย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงเกศกนก แก้วกอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๕๓
เด็กหญิงเนตรณภัทร เมฆี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ สีพุก
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายกฤษฎา อินปาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงกันยารัก แคล้วอ้อม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงกาญจนา ภู่จีน
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๕๘
เด็กหญิงกาญจนาพร ด้วงพร้อม

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงขนิษฐา แซ่ตัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๖๐

เด็กหญิงจรรยาพร วรครุธ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงชมพูนุช ปรางทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายธราเทพ จันทา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายพิชชากร ถินบรรเทาร์

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงมธุมาส วัฒนะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๕ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายรุ่งเรือง อินกรัด
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายวัญชัย ถาวร
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เกตุวงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงสิริมา เดือนไธสง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายอนิวัตติ

์

กลีบบัว
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๗๐

เด็กหญิงอาภัสรา ทังทอง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงเนตรนภา มูลผึง

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายชญานนท์ เดชะผล
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายมังกร ทองนวล
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขแปน
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงนพมาศ มาน้อย
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงปฤษฎี บดีรัฐ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายวัลลพ สอนอยู่
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายอโนชา คำภารถ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงดรุณี พลศร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ หนูหอม
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงธัญจิรา พิริยะตะกุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงพรรณิกา จันทร์เพ็ง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงวรรณนภา แสงสาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายองศา สงคุ้ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงจิราพร แปนจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงณิชา ศรีบุรินทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทวีทัย
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงพรทิวา หนูหอม
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงภัทรนันท์ พลาหาญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๙๐

เด็กหญิงณัฐชยา รักสิงห์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงศุภาวรรณ อินกรัด
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัววัว วัดโคศิรการาม  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงอินทิรา บัวผัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๕๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ การะเวก
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายชัยชนะ ศรีทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๙๕

เด็กชายพัฒนพล โมลาลาย
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงรัตติกาล แก่นตัน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงลักษิกา ศรีทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายศิริชัย โมลาลาย
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายอุเทน บัวเถือน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๖ / ๑๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงกนกทิพย์ รำหอม

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายกฤตธีร์ พลขันธ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๐๒
เด็กชายกิตติ กัลพฤกษ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายขวัญชาติ วัตตเสรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงจริยา บัวบาน

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา เนือไม้

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ หญ้าลาภ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หนองหลวง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กระต่ายทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงชลธิชา รุกขชาติ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงณฐกร จิตมาศ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๑๑

เด็กหญิงณปภา ไกรเกษ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๑๒

เด็กหญิงณัชชา ไพโรจน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๑๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เดชะผล
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๑๔

เด็กชายณัฐวัตร เจริญศิลป
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงทัศน์วรรณ พฤกษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๑๖

เด็กหญิงทิพปภา ไทยแท้
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๑๗

เด็กหญิงธนกร ผันเขียว
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๑๘

เด็กหญิงบัณฑิตา บัวเผียน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๑๙

เด็กหญิงปณัชญา กัลปพฤกษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายปราการ สายศักดา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๒๑

เด็กหญิงปุณยาพร ระเมียดดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๒๒

เด็กหญิงพชรศิริ เจริญศิลป

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๒๓

เด็กหญิงพรหทัย สุมาลี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๒๔

เด็กชายพีรวัส พลากร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๒๕

เด็กชายภัทราวุธ ศรีคะเรศ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๒๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ อินทพงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๒๗

เด็กหญิงวัลลิภา ขอนทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๒๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ อันยงค์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๒๙

เด็กชายวิเชียร รอดเจริญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๓๐
เด็กชายศุภกิจ อินปา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๓๑

เด็กชายสถาปตย์ ไพโรจน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๓๒

เด็กหญิงสิริยากร มีศิริ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๓๓

เด็กหญิงสุจิตรา พลอาชา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๓๔

เด็กหญิงสุรัตน์ บัวบาน
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๗ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๐๓๕

เด็กชายอนุสรณ์ ยิมทองสุข

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๓๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ สายเปลียน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๓๗

เด็กชายอรรถกร บางพาน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๓๘

เด็กหญิงอัฐนิยา น้อยพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๓๙

เด็กชายอานนท์ มุกดา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายอิสริยะ บดีรัฐ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๔๑

เด็กหญิงเกศสุดา ภู่คง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๔๒

เด็กหญิงเกศินี ศรีโพธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๔๓

เด็กชายเจษฎา ปนทรายมูล
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๔๔
เด็กชายเบญจมินทร์ ฮาวเวล

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๔๕

เด็กหญิงเพชรลดา ชูศิลป
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๔๖

เด็กหญิงเพชรลดา โพธิบัลลังค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๔๗

เด็กชายเมธี เพชรทูล
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๔๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ขอนทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๔๙

เด็กชายไชยกร ทรายกิง

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายไชยกร โสนทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๕๑

เด็กหญิงไปรยา เนือไม้

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๕๒

เด็กหญิงกนกพร เงินนา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๕๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขันศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๕๔

เด็กชายคมชาญ ข่ายทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๕๕

เด็กชายจักรินทร์ แพงราช
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๕๖

เด็กชายดุลยเดช หญ้าลาภ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๕๗

เด็กชายทวิภาค คำบรรลือ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๕๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

มะลิพรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ สงสนัน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายธนากรณ์ ก้อนสีลา

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๖๑

เด็กหญิงธนิษฐา แซ่ตัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๖๒

เด็กชายธนโชติ รอดกสิกรรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๖๓

เด็กชายธีระภัทร ขอนทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๖๔

เด็กหญิงนริศรา รอดกสิกรรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๖๕

เด็กชายนฤเบศ สายบัวทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๖๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ วายุบุตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๖๗

เด็กหญิงนุชนารถ ชูแผ้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๖๘

เด็กหญิงปาริฉัตต์ ทองสัมฤทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๖๙

เด็กชายปยะราช ปานแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๘ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงพัทธนันท์ เอียมม่วง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๗๑

เด็กชายพิพัฒน์ ขอนทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๗๒

เด็กหญิงภูษิตา จินดารัตน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงวัชชิราภรณ์ โอแสงใส

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๗๔

เด็กชายสุภพงศ์ เพชรรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๗๕

เด็กชายอติวิชญ์ เงินทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๗๖
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ อินพหล

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๗๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชูแผ้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๗๘

เด็กหญิงคันฉัตร เงินทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๗๙

เด็กหญิงพรชิตา อุดมลาภ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงพรพิมล โสภาค

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๘๑

เด็กหญิงสุธาวัลย์ อ้นปาน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๘๒

เด็กชายสุเมธ โพธิไกร

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๘๓

เด็กหญิงกนกพร จันธิมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๘๔

เด็กหญิงกนกวรรณ์ ประเสริฐ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๘๕

เด็กหญิงกนกอร อินทพงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๘๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ เอียมโอภาส

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๘๗

เด็กชายกรกต เงินทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๘๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ มะลิพรม
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๘๙

เด็กหญิงกรองทอง หญ้าลาภ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายกฤษฎา หนูหอม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๙๑

เด็กชายกฤษฎา โมกมัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๙๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไม้แดง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๙๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุขสมพล
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๙๔

เด็กชายกิตตินันท์ เงินทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๙๕

เด็กหญิงกิติยา โสภาค
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๙๖

เด็กชายคงศักดิ

์

จีนเพชร
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๙๗

เด็กชายคณากร ไม้แดง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๙๘

เด็กชายครรชิต อุดมสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๐๙๙

เด็กหญิงจันทกานต์ ตะเภา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงจันทกานต์ มะโนน้อม

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๐๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญเขียน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๐๒

เด็กหญิงจิดาภา บดีรัฐ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๐๓

เด็กหญิงจิตติมา เนือไม้

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๐๔

เด็กหญิงจินตนา ทองชัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๙ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๑๐๕

เด็กชายจิรพงศ์ รักสิงห์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๐๖

เด็กชายจิรวัฒน์ คำประพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๐๗

เด็กหญิงจิระนันท์ ไพโรจน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๐๘

เด็กชายจิระศักดิ

์

มุกดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๐๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีคะเรศ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๑๐

เด็กหญิงจุฑามาศ เวชศาสตร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายฉัตรศิลา คำลือ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงชญานิศ บุญแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงชฎาทิพย์ ใจทรง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงชฎาวรรณ โพธิบัลลังค์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงชนนิกานต์ ถาวร
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายชนพัฒน์ ไพโรจน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงชนิกานต์ เกิดปอม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงชมพูนุช จันทร์นวล
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงชลธิชา ถาวร
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๒๐

เด็กหญิงชลธิชา รุกขชาติ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงชลธิชา อุดมสุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงชลนิชา มธุรส
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงชลลดา อินยัง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายชัฎชัย วันนา
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายชัยวัฒน์ มาน้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๒๖

เด็กชายชาญวิทย์ มีสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายชินวัตร อนุสนธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงญาณิศา รัตนา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายฐิติพงษ์ ถาวร
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๓๐

เด็กหญิงฐิติมา วงษ์พูล
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายฐิติวัฒน์ ขอนทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บดีรัฐ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ศิริพรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงณริสสา คงฟก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงณฤดี ศักศรีวัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงณัญญา ศักศรีวัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คงสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายณัฏดนัย นาคเมฆ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ สีทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๐ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๑๔๐

เด็กหญิงณัฐกุลพร พันต้น
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงณัฐชยา อินยัง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ถาวร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ อินยัง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แหยมนาค
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๔๕
เด็กชายณัฐธรรมนูญ อินทพงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายณัฐนนท์ กัตติกมาส
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายณัฐพงษ์ พูลทวี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายณัฐพล ขอนดอก
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายณัฐพล ไม้แดง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๕๐

เด็กชายณัฐพัตร คำลือ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงณัฐรดี โพธิวิจิตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ กลินนาค

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ชดเชย
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ชืนเรือง

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พยาบาล
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มณีวัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มปน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงณัฐสุดา พลอาชา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงณัฐสุดา มาน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๖๐

เด็กหญิงดลนภา เดชะผล
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงดวงพร บดีรัฐ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายตะวันฉาย สุริวงษ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายตามตะวัน บัวบาน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงทนวรรณ นิลพัด
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายทนเดช นิลพัด
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายทวีโชค อินทพงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายทัตภูมิ อินทพงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงทิวา ไม้แดง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายธนพงษ์ นุ่มเกลียง

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๗๐

เด็กชายธนพนธ์ พุ่มใย
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายธนพัฒน์ โยชนะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายธนภัทธ์ จันแดง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ เหลืองอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายธนากร ขอนทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๑ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๑๗๕

เด็กชายธนารักษ์ จันแดง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายธวัชชัย บัวบาน
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงธัญกร ส่องแสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงธันยา คะระออม
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงธาริสา ชัยรัตน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๘๐

เด็กชายธีรกานต์ โพธิบัลลังค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายธีรพล โมลิพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๘๒

เด็กชายธีรพัฒน์ ถามะพันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายธีรภัทธ์ ทองดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายธีรวุฒิ วงษาเคน
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายธีระพล อินทพงษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

เด่นดวง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายธีรเทพ บัวเผียน
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายธีรเมธ บาระเมศ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายนครินทร์ เปยนุ่ม
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๙๐

เด็กหญิงนพมาศ สังข์ยัง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายนพวินท์ อินทพงษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงนภสร ทองขำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงนภาภัทร อยู่บ้านคลอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๙๔

เด็กหญิงนฤภร ขอนทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๙๕

เด็กชายนัทสิทธุ์ รักวุ่น
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงนิธิกานต์ พรมมาก
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายนิมิตร อ่อนสี
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงนิรมล เอียมเคลือบ

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงบุณญิสา คชพล
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายปฏิพล ด่านเกษม

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๐๑

เด็กชายปนัย คมขำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๐๒

เด็กหญิงปภาวดี คีรีรมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๐๓

เด็กชายปรมินทร์ รักแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงปรัชญา อุดมเกตุ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๐๕

เด็กหญิงปรารถนา งิวงาม

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๐๖

เด็กหญิงปรารถนา โพธิบัลลังค์

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๐๗

เด็กชายปริญญา หญ้าลาภ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๐๘

เด็กชายปรีชา มาน้อย
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๐๙

เด็กหญิงปญญพร สุทธิจรรยา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๒ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๒๑๐

เด็กชายปณณธร หลับภา
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายปาริวัธ บางดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายปาริเวศ บางดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงปยะนันท์ มะหึมา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงผกามาศ อินกรัด
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายพงษ์เทพ เข็มเงิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายพรชัย มาน้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงพรธิชา พรศิริ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงพรพิมล เมฆแมน
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงพรพิมล โหตะรัตน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงพรรณปพร เกิดพงษ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงพรรณิภา อุ่นอุบล
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายพลากร โมกมัน
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายพสุธา พานสิงห์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แซ่โก
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงพัชราภา แซ่โก
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงพิตะวัน เชยจิตต์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงพิมผกา สาระเกตุ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายพิสิฐ ข้องหลิม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๒๙

เด็กชายพีรชัย โมกมัน
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๓๐

เด็กชายพีรพัฒน์ อาชาพล
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๓๑

เด็กชายพีรภัทร ชูศักดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายพีรภัทร ภู่ภีโญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายพุฒิพงษ์ หงษ์ยนต์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงฟาริดา เนือไม้

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายภัครพงษ์ เขาค่าย
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ เจริญพร
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๓๗

เด็กชายภัทรนิษฐ์ อุดธง
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๓๘

เด็กชายภาณุพงศ์ มธุรส
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๓๙

เด็กชายภานุพงษ์ มหึมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๔๐

เด็กชายภานุรัตน์ พลาพล
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายภานุวัฒน์ เนือไม้

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงภาวิณี ถินทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงภาวินี เนียมเปรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายภูริทัต อินเมฆ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๓ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๒๔๕

เด็กหญิงมณีมณฑ์ พลขันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายยศพัทธ์ แก่นคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ เขียวเกิด
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายระพีพัฒน์ มณฑาทิพย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พงศ์ตัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๕๐

เด็กหญิงรัตน์ติญา อินกรัด
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายราชวัฒน์ แสงดิษฐ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายราเชนทร์ ณ นคร
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงรุ่งนภา จันแดง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงวรรณภา พัดพ่วง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงวรรนิษา คงสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายวรวัส ดำทรัพย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายวรวิช โสภาค
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๕๘

เด็กหญิงวราภรณ์ คำบรรลือ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงวราภรณ์ แผ่ทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๖๐

เด็กชายวัฒนะ คำบรรลือ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงวาริสา ส่องแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายวิทจักร บดีรัฐ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๖๓
เด็กหญิงวิภูสิตาภรณ์ จันทรศร

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ สอนพลงาม
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ โคตะโคตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ แสวงผล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายวิวัฒน์ ถมทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๖๘

เด็กชายวีรภัทร เขียวแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

อุดมสุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๗๐

เด็กชายวุฒิภัทร อ่อนสิงห์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายศรัญู มาน้อย
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงศศิกาญจน์ พิศิริ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงศิริยาภรณ์ มะลิพรม
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวพล
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงศิริวันดี เขียวสะอาด
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายศุภชัย อุดมสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงศุภรดา บุตรบรรดิษ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๗๘

เด็กชายศุภโชค พรมน้อย
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๗๙

เด็กชายสงกรานต์ กลินเผ่น

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๔ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๒๘๐

เด็กชายสงกรานต์ ขรพัฒน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๘๑

เด็กหญิงสมนไพร โพธิบัลลังค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงสมัญญา สามารถ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงสมิตา เกตุมี
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายสราวุธ อุดมสุข
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงสริตา สังคง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๘๖

เด็กชายสหรัฐ เขม้น
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายสายธาร หนูหอม
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงสาวิตรี แจ่มหม้อ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงสิตาวีร์ มันคำ

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๙๐

เด็กชายสิทธิชัย บดีรัฐ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงสิริมา ด้วงรักษา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงสิริมา หมอกเมฆ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา จันทนิล
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายสุขสันต์ แปนแหลม
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๙๕

เด็กชายสุคนธ์ กัลพฤกษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงสุธิดา ฉิมพงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงสุธิดา พลอาชา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงสุธิดา เกษมี
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายสุธี ทองพิจิตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงสุนทรีวรรณ กนกสิงห์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๐๑

เด็กหญิงสุนันทา อึงอาคม
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๐๒

เด็กหญิงสุพัชชา บุญเรือง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๐๓

เด็กชายสุภชัย คำบรรลือ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๐๔

เด็กชายสุภวัฒน์ สำเภาทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๐๕

เด็กหญิงสุภาวรรณ โพธิเย็น

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๐๖

เด็กชายสุรเทพ นาอุดม
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๐๗

เด็กหญิงสุวนีย์ สีสุขสาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๐๘

เด็กหญิงอซุนทีน่า ชูศักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๐๙

เด็กหญิงอดิศา วัฒนะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๑๐

เด็กชายอนันดา ขันศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายอนุชา หอมรืน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายอนุวัฒน์ โชติศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงอภัสรา นุ่มเกลียง

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๑๔

เด็กชายอภิชัย เกษี
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๕ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายอภิญญา บัวรุ่ง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงอภินันท์ พลาพล
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายอภินันท์ อบเชย
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายอภิรักษ์ ธนูพล
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายอภิลักษณ์ โพธิไกร

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๒๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ บดีรัฐ
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงอรทัย บำรุงวงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงอรปรียา โคคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงอรพรรณ คุณาจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงอรอุมา มันเมือง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงอรอุมา มาน้อย
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงอลิสา พลาพล
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายอัคคเดช สังข์ยัง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๒๘
เด็กหญิงอาภาวรรณ อินกรัด

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงอาริยา คงสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๓๐

เด็กหญิงอาริสา ฟูยี
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงอินทิรา วันทมาศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายอิศเรศ โพคา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๓๓

เด็กชายเกริกชัย รอดกสิกรรม
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายเจษฎา เกษี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายเทวัญ อินเขาย้อย
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๓๖ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
สังเกตใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ห้วยทราย
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงเพียงดาว พลาพล
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายเมธิชัย ดำทรัพย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๔๐

เด็กชายเมธี ถาวร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๔๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คงจุ้ย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายเอกชัย จันทร์สุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงแพรทิพย์ กระต่ายทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงกฤตยา พลเก่ง
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายขัตติยะ ใจทน

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๔๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ปรีจุ่น
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายณัฐพล เกตุนาค
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงณัฐริณี โกษัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายถิรพันธ์ โมลาลาย
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๖ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๓๕๐

เด็กหญิงทิพวรรณ เสริมสนธิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายธรรมรัตน์ อินทร์ปรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายพิภพ กัลปพฤกษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๕๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ธงชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงมนต์ธิชา โมกมัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายวสันต์ ขอนทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายสุวรรณภูมิ เสนวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๕๗

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

แซ่โง้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายเชาวริต สมพร
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายเดชา หงษ์ยนต์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๖๐

เด็กชายกนกพล เลินไธสง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงกมลฉัตร ศิลธรรม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๖๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรัทธานนท์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงกมลวรรณ อินกรัด
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายกรรภิรมย์ อินกรัด
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายกฤติพงศ์ ไกรวงษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายกฤษฎา เพชรไทย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงกัญญาณัช หอมสมบัติ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงกัลยกร เปล่งสันเทียะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายกิตติเดช ปญญา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๗๐

เด็กหญิงขวัญข้าว ยคชรัตน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายคงยศ ทับทิม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายคุณากรณ์ นิราชภัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงจารุวรรณ สุขสำราญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงจิณณพัต อินทเสน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ประจำเมือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๗๖

เด็กชายจิรายุทธ เขียวแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายจีรวัฒน์ ไชยณรงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงฉวีวรรณ หมอกเมฆ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงชนิสรา ดำทรัพย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๘๐

เด็กหญิงชมพูนุท สงวนสิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงฐิติณัฐ คมขำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงฐิติมา ใบมาก
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงณัฏฐพร ถาวร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงณัฐณา แก้วณรงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๗ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ชูนาม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ คำเมือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงดาริน กลีบบัว
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ คงสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายธนศิลป พลาพล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๙๐

เด็กหญิงธนาภา พลากร
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายธีรภัทร ไพโรจน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายนพดล พลขันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงนันท์สินี ยอดเยียม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ กลินจันทร์

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ เกษวงค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงนิภาวรรณ ธนูพล
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงบัณฑิตา สุขกลิน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปนมณี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๓๙๙

เด็กชายปรเมษฐ์ พรมนิมิตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงปานณิการ์ กองแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๐๑

เด็กชายพงศกร กล่อมดง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๐๒

เด็กหญิงพรนัชชา สุวรรณภูมิ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๐๓

เด็กหญิงพรศิริ เดชะผล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๐๔
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ยอดแตง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๐๕

เด็กหญิงพุทธิชา ดำทรัพย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๐๖

เด็กหญิงภคพร เกตุแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๐๗

เด็กหญิงภัทรพร แซ่ตัง

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงภานุชนารถ ข่ายทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๐๙

เด็กชายภูตะวัน คืดนอก
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๑๐

เด็กชายภูผา ปาตีคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายภูริพัฒน์ เดือนแจ่ม
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงมนฤดี เล็กกลิน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๑๓

เด็กชายรชต ธรรมรักษ์กุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายรพีภัทร พลาหาร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงรุ่งระวี ค้อมทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ วงษ์เขียด
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงลักษิกา ไม้แดง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงวณิชชา วัชรพัฒนกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงวทันยา โสภาสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๘ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๔๒๐

เด็กหญิงวรรณิสา เพชรทูล
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงวิราสิณีย์ มีสิทธิกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายวีรภัทร จันคง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายศรายุทธ์ พันธชัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ครุธแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงศุภมาศ คุ้มวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๒๖

เด็กหญิงสรุทธิดา คลังวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงสาริศา เขียนขยัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๒๘

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ช่อดาว
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ ใสดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๓๐

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ตุ่นพรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายเสกสรรค์ วันทา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๓๒

เด็กชายเอนก แย้มพจนา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๓๓

เด็กชายโชคไชย บัวแพง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๓๔
เด็กหญิงไปรยาณิศา โขขัด

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงณัฐนิชา ไพโรจน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๓๖
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พลอาจ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงปรีญากรณ์ ทอนเสาร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายพีรวัฒน์ ไม้แดง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๓๙

เด็กชายภูธเนตร เกตุมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๔๐

เด็กหญิงวิรสา บุญผล
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๔๑

เด็กชายสุทรรศน์ อินกรัด
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงอารีย์ ทองพูน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงภัทรภรณ์ อินทพงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

สหชาติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ มันสกุล

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๔๖

เด็กชายอนุชา สโมสร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายอัมฤทธิ

์

บุญมาเรือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา แพพ่วง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายภูริณัฐ สิงห์สวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ โพธิดี

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงจิตรลดา ภาศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายธีรภัทร โพธิอภัย

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ สนม
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายพิพัฒน์ น้อยนารถ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๙ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงวิลาสินี ฑีฆะสุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงศศิฉาย กระต่ายทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงศศิธร เกตุนาค
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงสุพัชรา ไพโรจน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายอรรถพร แสงชาติ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๖๐

เด็กชายเอกชัย เงินทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายจตุรวิทย์ มหึมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๖๒

เด็กชายสุธิชัย ไม้แดง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงสโรชา กล้ากะชีวิต
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายอรรถพล นาคคุ้ม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๖๕ เด็กหญิงประภาพรรณ
อ่อนฉาย

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๖๖

นางสาวสุรีย์พร สิงห์ทอง
๑๐/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา โยธาศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงอาริศา กอยรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงแพรวา แสนแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๗๐
เด็กหญิงจรรญารัตน์ คำบ่อ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายจิตรเทพ อินกรัด
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงจุฑามาศ แสงสว่าง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงชนก สะไบบาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงดุจดาว พุฒลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงดุจเดือน พุฒลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๗๖

เด็กชายทรงพล แก้วแดง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีสุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงนฤมล เวียงวิเศษ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายประเสริฐ พานิช
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๘๐

เด็กชายพงษ์ธร อินทพงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายพนมกร มีไผ่ขอ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงพรพรรณ จันทะจร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงพรศิริ ศรีเสนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๘๔

เด็กหญิงพฤกษา มังเรือง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๘๕

เด็กชายพิชิตพงษ์ พระนะลม

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ ด้วงนุช
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงรุ่งนภา พัฒนมาศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๘๘

เด็กชายวราวุธ ดอนไพรวัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงวิรัญญา คล้ายสุวรรณ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๐ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๔๙๐

เด็กหญิงวีนา สามขา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายวุฒิชัย เดชะผล
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงศศิวรรณ เคลือภู่
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงศศิวิมล ขอนทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายสมศักดิ

์

ตรีเดช
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงสุจิตรา ศิริปรุ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงสุฐาภรณ์ อิมหมี

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ สมประติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายอนุชา แย้มมาก
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงอภิญญา โชติทุม
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายอภิวัฒน์ คงเมือง

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๐๑

เด็กชายเขมทัติ อุทัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๐๒

เด็กหญิงเทพนารี ดอนไผ่ล้อ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๐๓

เด็กหญิงใบเตย จำปาทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๐๔

เด็กชายกรรชัย แสนณรงค์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๐๕

เด็กหญิงจันทร์นิภา คตโตนด
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๐๖

เด็กหญิงจันทิมา ยิมทองสุข

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๐๗

เด็กหญิงจินตนา อุทร
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๐๘

เด็กชายจิรายุ มะลิพรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๐๙

เด็กหญิงชมพูนุช สายทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๑๐

เด็กหญิงชลธิชา เพชรกิจ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ พรมนิม

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงทัศนีย์ รันขุนทด
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๑๓

เด็กชายธนะชัย วิหกรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงธารทิพย์ ถีระวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายธีรภัทร บัวทองท้าว
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายประกาย ดอนไพรอ่อน
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงภัทรลภา กรมดารา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๑๘

เด็กชายภูริตะวัน อินรีย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๑๙

เด็กชายยุทธนา ปานสมบัติ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๒๐

เด็กชายรวิพล แผ่ทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงลัคนา อินทร์ลับ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงวิชชุตา ทับทิมเงิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยอดแย้ม
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายสมโภช ทองหมืนศรี

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๑ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายสิริชัย ส่งสมบุญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงสุกฤตา ทองแพง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายสุที เอียมจงจันทร์

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๒๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ หอมรืน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ขอนทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๓๐

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พันธุ์ทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๓๑

เด็กชายศุภกิตต์ สุธาพจน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๓๒

เด็กชายศุภมิตร ถมทอง
๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงรัชนี ทัพวัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงพลอย อุดมสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงปณิดา คำเบิก
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ชุรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงดาราวดี สาอำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงนภัสวรรณ แสนวงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงอาริญา จันทร์แย้มสงค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๔๐

นายภานุ สวนแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๔๑

นางสาววรรณภา ปนมณี
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงดวงนภา แจ่มหม้อ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายธีรไนย นารอด
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงนิภาวรรณ วงษ์เขียด
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงสุวัจนี สมานฉันท์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายศุภวิชญ์ คำตะวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงปยะวรรณ เจนจบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงฐานันธินี หมวกแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายธันวา พัดกล่อม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๕๐

เด็กชายนันท์นภัส มิตรพระพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงมัญชุพร บุตรชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงกรวรรณ พลเก่ง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงสุชิราภรณ์ บุญเทียง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงณิชนันท์ มาตรอุดม
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงอรวรรณ พรมศักดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงปณฑิตา จุลพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายเดชสิทธิ

์

พรรณรายณ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายวัชระ ดอนพิมพา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายวิษณุ ฉวีจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๒ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๕๖๐

เด็กหญิงภัทรธิดา เผือนทิม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงอรัญญา ดอนไพรพัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงลลิตา อภัยโส
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงวันวิสา อินเลียง

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกษเพชร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงวรรณิดา บุญมาก
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ กระต่ายทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายขัตติย บุญเคลือบ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายอัศนี ศรีดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายณัฐพล เกตุเนียม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๗๐

เด็กหญิงสุวิมล บำรุงพงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๗๑

เด็กชายภวินทร์ เกิดแพ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๗๒

เด็กชายอานนท์ นาสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ชูศักดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงกุลณัฐ คงฟก
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๗๕
เด็กหญิงแก้วกาญดา ฝายพลแสน

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงโยศิตา โนนทิง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงไพรวรรณ กันทะเขียว
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงฐิติมา จิตมัน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงเกษมศรี เพ็ชรรอด
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๘๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สินทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงชมพูนุช เพ็งแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงวรรณิภา เหมศาสตร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๘๓

เด็กหญิงจุฑามาศ เงินทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต วัดบึงทับแรต  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายอรรถพล สุกทรัพย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๘๕

เด็กชายอัครชัย กมลรัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงผกามาศ ขอนพุดซา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายชัชฤทธ์ บัวทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๘๘

เด็กชายชนิชา เจิมเฉียง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง วัดประดาเจ็ดรัง  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงอินธิรา กิสิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทิมา วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๙๐

เด็กหญิงวริศรา แสงดาว
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทิมา วัดเพชรไพรวัลย์  

กพ ๓๕๕๙/๓๕๙๑

นายสุรศักดิ

์

เพ็ชรตุ่น
๐๒/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๕๙๒

นางนวรัตน์ พุ่มปาน
๒๖/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๕๙๓

นายกิตติพงศ์ เกิดพิน
๐๗/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๕๙๔

นางสาวกัญญวรา ปราศกาเมศ
๐๑/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๓ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายเมธา ลอมะณี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๕๙๖

เด็กหญิงบุษยา ยืนยงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๕๙๗

เด็กชายนันทกร จันทร์หอม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงสุพรรษา เจนจบ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๕๙๙

เด็กชายอัศฎาวุธ ปอมจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายจักรพงษ์ ตรีแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๖๐๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ แสงสว่าง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๖๐๒

เด็กชายธีรพงษ์ น้อมทะนึง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๖๐๓

เด็กหญิงวรรณิภา กลินนาค

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๖๐๔

เด็กหญิงพรทิพา พิมนิล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๖๐๕

เด็กชายนิพันธ์ โตมี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๖๐๖

เด็กชายชาญวิทย์ อำนาจ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๖๐๗

เด็กหญิงลลิตา หินกลาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๖๐๘

เด็กหญิงอรวินท์ วิมล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๖๐๙

เด็กชายณัฐภูมิ จูด้วง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๖๑๐

เด็กหญิงนภัสสร วจีสัตย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๖๑๑

เด็กหญิงพัณณิตา คดีพิศาล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงภัททิยา จันทร์เล็ก
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ วัดโพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

ประเสริฐแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงธันยพร สุพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๑๕

เด็กหญิงสุภัทรตรา โนนแสน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงสรณ์สิริ ทองกระเดือง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายวัชรินทร์ พันธ์สวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงสุนทรี อินทร์หอม
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงจิรวรรณ นามโครต
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๒๐

เด็กชายอำนวย เปลียนสมัย

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงพลอยชมพู พันขอ
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายเสกสรร โพธิทุม

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายจุฑาวัชร พวงแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานตาบัว วัดบึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงปยธิดา กุมภี
๒๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงณัฐพร สมุทรไทย
๒๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๒๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สมบูรณ์
๑๒๘//๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงวรันญา สุดชา ๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงธนาภา วงศ์พนัส
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงธัญชนก อ่อนสะเดา ๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดปรือพันไถ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๔ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๖๓๐

เด็กหญิงอติกานต์ ผาสุก
๒๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงฐิดาภา ลอสวัสดิ

์

๒๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงวรรวิรชา จูด้วง
๑๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงสุชาดา มัชฌิมา ๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายเจษฎา ราชอ่อง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายมงคล แสงสว่าง ๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ลูกจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายชาญยุทธ ปกเขตานัง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๓๘
เด็กชายเทพประทาน ภูชืน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายพีระดล ปานบุญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๔๐

เด็กชายวชิระ สิงห์สุพรรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงฐิตาภา แพงชัยภูมิ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงปาริตา หมืนระวัง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๔๓
เด็กหญิงพรพิณเพลง พลกล้า

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงภัคนันท์ ฮดฤาชา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ประแปง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงวิราศิณี พลกล้า
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงศศิวิมล อินเลียง

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงสุพัตรา ตรวจนอก
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงโสรฬ ทองเชือ

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๕๐

เด็กหญิงอรวรรณ แพงชัยภูมิ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ เกตุกรรณา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา สีชมภู
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายคมกริบ สีโนราช
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายปริญญา สีลาบุตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายธนกฤต ทองเชือ

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงธนภรณ์ สิงห์แย้ม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงญาณิศา แพรทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จูด้วง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงปณิธาน โฉมเกษ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๖๐

เด็กหญิงนันทพร วิชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายสุรภัสสร์ อินเลียง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๖๒

เด็กชายศิรวิทย์ จูอิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ภู่จีน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงวณิชชา จูด้วง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๕ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายสิริพงศ์ สีสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายณภัทร ทองทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายธีรโชติ สอนด้วง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๖๘

เด็กชายวัชระ บำรุงศิลป

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงภัทรพร ฉัตรทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๗๐

เด็กหญิงธันยพร สร้อยดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัยราษร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงปราถนา คำค้อม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงอิศราภรณ์ ทองเชือ

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ วัดปรือพันไถ  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๗๔

เด็กชายคมสัน พลอาชา
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๗๕

เด็กชายฐานิต อาจทะนงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงณัฐมล กำปะนาด
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๗๗

เด็กชายพัชรพงษ์ อ่อนจิตร
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๗๘

เด็กชายเจษฎา เจนจบ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงชาลิสา เกตุเนียม
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๘๐

เด็กชายณรงค์ สุขมี
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายณัฐพล เรืองวงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๘๒

เด็กชายดนุพล รักหนู

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ เหมม่วง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายธนาวุต อินทร์ลอย
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๘๕

เด็กชายธีรภทร เจนจบ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๘๖

เด็กชายนครินทร์ อินพรม
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายวิศิษฏ์ศักดิ

์

แดงสกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายอนุวัฒน์ มะลิพรม
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๘๙

เด็กชายอภิสิทธ์ ทองทา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๙๐

เด็กหญิงอินทิรา กองทา
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายเอกรัตน์ แปนห้วย
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงศิโรรัตน์ สีนอ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายกฤษฎา กลมกล่อม

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงฉวีวิไล มาน้อย
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๙๕

เด็กชายเทพฤทธิ

์

มะลิต้น
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิริพรม

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๙๗

นายนัทธพงศ์ วรรัตน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงนัทนรี ริวทอง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๖๙๙

นายนันทวัฒน์ ศรีสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๖ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงใบเฟร์น เกิดอ่วม

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๐๑

เด็กชายปรเมธ เทพบุรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๐๒

เด็กหญิงณัฐพร คำสุวรรณ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๐๓

เด็กหญิงปาริฉัตต์ เรืองวงษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๐๔

เด็กหญิงพรรณิตา พราหมโพธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๐๕

เด็กชายพิริยะ ชมภูสี
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๐๖

เด็กหญิงสิราวรรณ เผ่าพันธ์ดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๐๗

เด็กหญิงสิริวิมล มณเฑียรชัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๐๘

เด็กชายอมรเทพ สุวรรณรัตน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๐๙

เด็กชายเอกรัตน์ อินบุรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๑๐

เด็กชายวณัฐพงศ์ เกษแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายอัษฎาวุธ ไกรตะโม่
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงขันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงกัลยาณี มนัสศิลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงกุลวดี พิมพ์แปลก
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๑๕

เด็กชายคมกริช ดิษภา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๑๖

เด็กชายจตุพล เจนจบ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงจิตรกัญญา แซ่ไหล
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๑๘

เด็กชายชิตพล โพธิขวาง

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ โมทะนี
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๒๐

เด็กชายธนกร ไร่นุ่น
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงธีรนันท์ พลเก่ง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงนภาวรรณ อินไผ่

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงปรายฟา จัตุรัส
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงลลิตา เจนจบ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงลักษณาวีร์ บดีรัฐ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๒๖

เด็กชายสิทธิพล เปยใส
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา นันโท
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงสุนิสา ใจกลำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายอธิวัฒน์ บุญแจ้ง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๓๐

เด็กชายอธิวุฒิ กระแสโสม
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายอภิวัฒน์ มีโสภะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายอุดมศักดิ

์

อาจผึง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๓๓

เด็กหญิงธัญสิริ ปานทิพย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บดีรัฐ
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๗ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๗๓๕

เด็กชายนพณัฐ ไชยชโย
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๓๖
เด็กหญิงปริญณพัตร์ สมบูรณ์สุข

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงวนิดา สุชนกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๓๘

นางสาวสุธาลินี แพงชัยภูมิ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายอาณาจักร จูด้วง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๔๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วินทะไชย

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๔๑

เด็กชายธนพนธ์ โกสุม

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายสุรเดช ใจแสน
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๔๓

เด็กชายอธิชา อินเลียง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๔๔

เด็กหญิงอังคณา ปทุมวัน
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๔๕

เด็กชายเอกพล นาคเถือน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงกฤตพร เทศชารี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๔๗

เด็กหญิงกัญชลี เสือแพร
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายคุณากร เชือขำ

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๔๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ทีระลึก

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงจิรารัตน์ ศรีท้วม
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายชนธีร์ มลฑาทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ คำตะวงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ รอดเจริญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๕๔

เด็กชายณิชา อาชาพล
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงชลธิชา โมเรือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงวรัญญา อินเลียง

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงวิภาดา เรืองอ่อง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายจิรายุ หวายแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๕๙

เด็กหญิงชนากานต์ รอดปนนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๖๐

เด็กหญิงณัฐกมล ฉิมสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๖๑

เด็กชายธิติวุฒิ เกตุแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ เสือยิม

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๖๓ เด็กหญิงปราชญ์ญาพร
เทพบุรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงพัชรวดี คำบุญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงพิชชาพร สีกา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๖๖

เด็กชายภาณุพงศ์ เผือกวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายภูวไนย ศาสนะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงรัตนา ยิมโรจน์

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายวินัย เสือคำราม
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๘ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๗๗๐

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์เล็ก
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงศุภาริณี คำแดง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงอรณิช แสงเขียวรัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายอรรถกร เพชรอ้อน
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ เรืองวงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๗๕

เด็กหญิงญัฐตยา แหยมเปรมปรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงวรัญญา จันคง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงรุ่งฤดี สว่างแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๗๘

เด็กหญิงพนิดา มันคง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงเยาวเรศ สิงห์ลอ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๘๐

เด็กชายวงศกร สมเนตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๘๑

เด็กชายศราวุฒิ จันทร์เล็ก
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๘๒

เด็กชายอำนาจ อิมสกุล

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงสุมิตรา อินเมฆ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงกัญญรัตน์ เสือยิม

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงเกวลิน สีลาเกตุ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงจิรภัทร์ สีม่วง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงดาราวดี เรืองวงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๘๘

เด็กชายธนทร ไผ่บง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงพรลดา พิมพ์แปลก

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๙๐

เด็กหญิงขวัญจิรา สีกา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายธนากร อินเลียง

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงนวรัตน์ อินเลียง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงนาถนภัส ชัยวงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๙๔ เด็กหญิงปราชญ์อักษร
ศรีนางใย

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายพงศธร เสือคล้าย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงพิมพ์สุดา นาดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายสุขสันต์ จีนประเพชร
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๙๘

เด็กหญิงอิศราพร ฮุมเปอย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๗๙๙

นางพนอ ยังยืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๐๐
โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๐๐
นางสาวขนิษฐา เกตุหนู

๑๕/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๐๑

นางสาววัลยา จิตรจวง

๒๕/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๐๒

นางสาวพัชราพร สังข์เทียง

่

๒๖/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๐๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ วังสุนทร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงกฤษณพรรธ อินเลิศ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๙ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๘๐๕

เด็กหญิงกัญญาภัค สมสนุก
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๐๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันนาค
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๐๗

เด็กหญิงแพรววนิต ตะพานไกร
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๐๘

เด็กหญิงสิริยากร แสงรัตน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา วัดแก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๐๙

นางสาวมินตรา นิลสนธิ
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๑๐

เด็กชายดนุสรณ์ ทวยจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงรัชนีวรรณ เอือเฟอกลาง

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงกชกร บุญตา
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงอังคณา ครธทุ่ง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายณัฐพล แก้วกรอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๑๕

เด็กชายนรพนธ์ ปนนาค

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๑๖

เด็กชายอภิวิชญ์ คงเมือง
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๑๗

เด็กชายเขมทัต บุญตา
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๑๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ แดงแย้ม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๑๙

เด็กหญิงบุญสิตา จันทา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๒๐

เด็กหญิงวรรภา สุขโสภณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงทศพร สิงห์เถือน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงอัญชิสา แซ่ลิม

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายณภัทร สายแวว
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงมพูนุช อิมเนย

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงวันนา การะเกตุ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงจันทกานต์ จันทร์อินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายภานุมาศ สมบัติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๒๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์ทุ่งใหญ่
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายศิริโรจน์ การะเกตุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๓๐

เด็กหญิงอมิตา ศรีเวียง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงชนาภา ไชยรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงอารียา มีมุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงกรสิริ โล่ห์คำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงนุรีพร ปนมีศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๓๕

นางจุไรรัตน์ ศุภนคร
๑๙/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๓๖

นางสาวสุนิสา ท้วมใจหาญ
๒๑/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายวรท ศรีเดช
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พระพล
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายจรัสรวีร์ สิริภัทรศักดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๐ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๘๔๐

เด็กชายนพวัชร เอกปจชา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายอนิรุท บูชาบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงอุรสา สมทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายรพีพัฒน์ บัวชืน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายสิริเดช เจริญศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงสุธาสินี พิมล
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงมลรดา แก้วบัวดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงชนาพร แก้วศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๔๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี กอวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงรดา งอกเจริญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๕๐

เด็กหญิงสายสุภา บุญสอาด
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงนฤมล เถาโต
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายวรพจน์ พงษ์สระพัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงสุพรรษา สวนไผ่
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๕๔
เด็กหญิงศศิวิมลรัตน์ เรืองเทพ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงรัชดาพร บรรหาร
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงวรรณิษา อรุณฉาย
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ดังไธสง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงบุณยนุช ราชกิจ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงสิริพร นามราษฎร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๖๐

เด็กหญิงปยะรัตน์ โพธิเอียม

์ ่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงนุชนาถ คงใย
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงประภาสิริ บวกไธสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงนำทิพย์ วงค์ทะเล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๖๔

เด็กชายนนทพัทธ์ หวังศิลา
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง ประชาศรัทธาราม  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๖๕

เด็กชายจิรวัชร จูมศรีสิงห์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองยาง ประชาศรัทธาราม  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงนันทกร แปนทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงณัฐนารี กาเรียน
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๖๘

เด็กชายมาโนชญ์ ปุมสระเกศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงพัชราภา ปดชากาว
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๗๐

เด็กชายกัณจพล บุญจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๗๑

เด็กชายขวัญชเยศ ฤทธิกระจาย

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงอรัญญา ยศชัยภูมิ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงสโรชา จาดดำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๗๔

เด็กชายทรงเจริญ วงค์ธีรภาพ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๑ / ๑๑๖

้
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กพ ๓๕๕๙/๓๘๗๕

เด็กชายวรพล หัวบือ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงธนัตพร อินทร์ใจเอือ

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ พูลสาริกิจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงกฤติยา จูมงคล
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายณัฐพล แสงม้า
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๘๐

เด็กชายไวพจน์ ดานบิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายอรรถกร ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงกรรณิกาณ์ เลิกนอก
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงชุติมน สุขแสง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงอาริยา มาแจ้ง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงศศลักษณ์ ชมภู
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงตะวัน หัวบือ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงมีนา หัวบือ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงรัตติกานต์ แก้วดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๙๐

เด็กหญิงศุทธนุช หัวบือ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงธนัชพร แซ่ย่าง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายนันทพันธ์ หมืนไกล

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๙๓

เด็กชายนันทวัฒน์ หมืนไกล

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๙๔

เด็กชายสรัล ไทยเจริญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๙๕

เด็กชายพรชัย มูลทองน้อย
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๙๖

เด็กชายสมภพ ท่าพริก
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายธีรพงษ์ วันชุลี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงนำทิพย์ เย็นตัง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ท้วมบัว
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงนันทนัช รักชาติ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลสวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๐๒

เด็กชายปุณยวีร์ ภู่ระหงษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๐๓

เด็กชายนิพัทธ์ รัตนาวงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๐๕

เด็กชายนันทวุฒิ รักชาติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๐๖

เด็กชายอมรเทพ แสนซุ้ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๐๗

เด็กชายณัฐนนท์
อัศวเจริญโชติกูล

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๐๘

เด็กชายปองธรรม แซ่ม้า
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๐๙

เด็กหญิงสุพัตรา ผิวมา
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๒ / ๑๑๖

้
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กพ ๓๕๕๙/๓๙๑๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงค์แก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๑๑

เด็กหญิงสิริมทิพย์ แซ่กือ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงณัฐพร พูลสาริกิจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงธารทิพย์ หัวบือ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงวันดี หัวบือ
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงวณาพรรณ แสงทองศรี

๒๓/๑๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงสุวรรณา หมู่ทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงนำทิพย์ หัวกาดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงสุจินดา ดันบิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายจักรภัทร แซ่จ้าง
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๒๐

เด็กชายวุฒิชัย เลิกนอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายปยดนัย ภู่ระหงษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายอาทิตย์ แสงม้า
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายจือย่างกุ๋ย วงศ์ธีรภาพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๒๔

เด็กชายสุทิวัส แซ่ย่าง
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายโชค แซ่ม้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายกิตติพงษ์ สีดาฟอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายจือ

้

แซ่โซ้ง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายณัฐพล ธัญชาติไพศาล

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงรักษ์สุดา แซ่ม้า
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๓๐

เด็กหญิงนิตยา แซ่จ้าง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงปนัดดา รักไทย
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงดวงฤทัย แซ่โซ้ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงเมษา หัวบือ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๓๔ เด็กหญิงทิพย์พาวรรณ์
หัวบือ

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๓๕

เด็กหญิงอรทัย ศรีสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงวิภาดา แซ่ม้า
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงวีรดา แซ่โซ้ง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงนุชนาฎ สุขเสริม
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๓๙

เด็กหญิงนุชจรี หอมเชย
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๔๐

เด็กหญิงแสงระวี แซ่โซ้ง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๔๑

เด็กชายนิวัติ เหวิจิตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายเศกสรรค์ เชือบุญมี

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายวีระภาพ วิสาร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๔๔

เด็กชายพงษ์อมร ครองปญญา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๓ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงณัฐนิช ศรีภิรมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงมินตรา จาดปลืม

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงวรรณวิษา แสนสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๔๘
เด็กหญิงเบญจรินทร์ สอนตา

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๔๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ เผือกเอก
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ โม่งวัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๕๑

เด็กชายกฤษณ์ดนัย เกตุแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายริส สิทธิกัณฑ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายพีรพล ประธาน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายสิริพงษ์ แสนเปา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงโยษิตา ปญญะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงภัทธธิดา โปร่งจิตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงรุจิรดา โสภาค
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงพิมพกานต์ พูนมะดัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงจิตรลดา โปร่งจิตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๖๐

เด็กชายวิทยา เพิมอุตษา

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายวีระ คำสุยะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายวุฒิภัทร ชืนวงษ์

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายสุภกิณห์ สอนตา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายฐิติวุฒิ ทองศิริ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายจิราวัฒน์ คำภิโร
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายวรเชษฐ์ มุ่ยแดง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงวราพร แก้วไข
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงชติมณฑน์ สุวรรณรินทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงจันทกานต์ ผ่องอิม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๗๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีลาวุทธ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๗๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อินทะมาตย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงนฤภรณ์ สิงห์สร้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงกวินทิพย์ ประคอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงพรจิตรา นุติภิญโญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงอลิษา ศรีจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายวิชญ์พล ก๋าแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงสศิณา จันทร์หนิว

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายพงษ์วัตร คนคล่อง
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายรัศนวงศ์ ยิมแย้ม

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๔ / ๑๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๓๙๘๐

เด็กชายชยพล แสนเปา
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายปยพันธ์ แพร่เมือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายพนมกร คำแทพ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายนัทธวัฒน์ ศิริเจริญปญญา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายสพล คำสุยะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๘๕

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ดวงจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายกิตณภัส ตาลำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายชาญ จันทร์หลง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายอนิรุฒิ สุภาษี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๘๙

เด็กชายฉันท์ทัติ ภูพันธ์ลำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๙๐

เด็กชายปญญาวุฒิ บรรโท
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายพรรษกร กลินมณฑา

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายกฤษฎา เอียมสะอาด

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ชัยยา
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงกัลยาณี สานุเสริม
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงบงกช ยีกัว

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๙๖

เด็กหญิงลินญาดา วิละคำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๙๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ มูลเขียว
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๙๘

เด็กหญิงอศัลยา รอดนิยม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงฐิตาภา ทาวัน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงศิริขวัญ พรมทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงณัชชา ทองแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงวารีย์ อย่างละมัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงมณีรัตนา มะทะวงศ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงศิรินญา จันทรวงษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงระพีพัฒน์ เจียนสระน้อย

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๐๖
เด็กชายสุพจน์ แสนคำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๐๗
เด็กชายณัฐนันท์ ยีกัว

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายสมพงษ์ ประชากุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เถือนเทศ

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายสหภาพ เจียมศักดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๑๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำนนท์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๑๒

เด็กชายสุริน จันคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๑๓

เด็กชายวีรภาพ แพงจิกสี
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๑๔

เด็กชายพลพล แซ่อุ้ย
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๕๙/๔๐๑๕

เด็กหญิงธัญญาเรศ กาวิระ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๑๖

เด็กหญิงศิรินภา กาใส
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๑๗

เด็กหญิงอิสริยา แก้วสระแสน
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๑๘

เด็กหญิงวิทยา อ่วมวงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๑๙

เด็กหญิงดลยา ยอดสุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงณัฐสุดา เดชะมารถ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๒๑
เด็กหญิงปริมประภา สายเครือเปย

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๒๒

เด็กหญิงเบญญาภา แสนมา
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๒๓

เด็กหญิงชนัญชิดา บุปผาเฮ้า
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๒๔

เด็กหญิงกัลยา สมน้อย
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๒๕

เด็กหญิงสุชาดา ศรีจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๒๖

เด็กหญิงศิริชล วงค์อ้ายตาล
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

กพ ๓๕๕๙/๔๐๒๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ครองสัตย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงนำร้อน วัดดอยแก้ว  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)
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๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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