
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๑๐,๕๗๕ คน ขาดสอบ ๑,๖๘๐ คน คงสอบ ๘,๘๙๕ คน สอบได้ ๔,๑๘๓ คน สอบตก ๔,๗๑๒ คน (๔๗.๐๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๐๐๑
นายสุขุมภัฒ กันทะมัง

๒๔/๑๐/๒๕๐๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๐๒
นายชัยมงคล สายอาบหยุด

๐๑/๐๑/๒๕๐๗
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๐๓
นายชูเกียรติ สุริย์ฉาย

๑๘/๐๘/๒๕๐๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๐๔
นายพิพัฒน์ ธวัชติง

๐๖/๐๓/๒๕๐๙
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๐๕
นายนฤเทพ บุญชู

๒๓/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๐๖
นายมรกต นาคนาม

๐๗/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๐๗
นายนันทพงศ์ สีใส

๑๕/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๐๘
นายศรัณยู แซ่จ๊ะ

๑๖/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๐๙
นายเสกสรร ต่ายเทศ

๒๙/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๑๐
นายวิษณุ บุญประดับ

๑๖/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๑๑
นายพยูร บัวชืน

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๑๒
นายสงกรานต์ เจียนมะเริง

๒๐/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๑๓
นายซัว

้

แซ่ว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๑๔
นายพิสิฐ พันธ์เทียม

๐๕/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๑๕
นายวิรัช โรจนคีรีสันติ

๐๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๑๖
นายวินัย แซ่วือ

่

๐๑/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๑๗
นายเฉลิม พึงโรจน์

่

๐๒/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๑๘
นายทศพล มาโชติ

๐๒/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๑๙
นายสุรศักดิ

์

สุขหวี
๐๓/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๒๐
นายเทเวช ไวกสิกรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๒๑
นายฉัตรชัย สีนวน

๐๕/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๒๒
นายมิตร เจริญสินสมบัติ

๐๕/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๒๓
นายณรงค์ชัย สุวรรณผล

๐๖/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๒๔
นายณัฐพัฒน์ ศรีสุพัฒนะกุล

๐๗/๐๖/๒๕๓๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๐๒๕
นายปรีชา แจ่มจ้อย

๐๘/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๒๖
นายเปรม ศิริฐาน

๐๘/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๒๗
นายณัฐวัตร ธาทนะปรีดา

๐๙/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๒๘
นายอำนาจ แซ่เฮ่อ

๐๙/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๒๙
นายทศพล พีระพันธ์

๐๙/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๓๐
นายวิทยา วงศ์รัศมี

๑๐/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๓๑
นายโจ แซ่โซ้ง

๑๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๓๒
นายเชาวลิต ริตเม่น

๑๓/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๓๓
นายเรวัต แจ้งอิม

่

๑๓/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๓๔
นายมงคล กลินอำภา

่

๑๔/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๓๕
นายทองคำ บำรุงไทย

๑๕/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๓๖
นายสุพรรณ จำปาแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๓๗
นายณัฐพล ใจยะธิ

๑๕/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๓๘
นายรัตนะ กระสุนรัมย์

๑๖/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๓๙
นายสมชาย วังกาษร

๑๘/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๔๐
นายอัสฏาวุฒิ พาต่อ

๑๙/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๔๑
นายประหยัด ยวงหิรัญ

๑๙/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๔๒
นายธนพล สุคันธชาติ ๒/๖/๒๕๓๓ เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๔๓
นายสันทัด ระงับ

๒๐/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๔๔
นายนิกร เนือไม้

้

๒๐/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๔๕
นายจำเริญ ท่อนคำ

๒๐/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๔๖
นายธนโชติ เตชะ

๒๑/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๔๗
นายกฤษณะ เทียนสันต์

๒๒/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๔๘
นายศุภกฤต ชัยชยานันต์

๒๓/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๔๙
นายมานัส สัญญะวิชัย

๒๓/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๕๐
นายปยะ ตุลาโพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๕๑
นายวิเชษฐ์ ประหยัด

๒๓/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๕๒
นายวิก พวงรัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๕๓
นายกีรติพล คำมาก

๒๕/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๕๔
นายแสงสุวรรณ ดีบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๕๕
นายวันชนะ กลันเรืองแสง

่

๒๖/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๕๖
นายทวีชัย อุ้มเมือง

๒๗/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๕๗
นายชำนาญ คำหลง

๒๗/๑๒/๒๕๐๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๕๘
นายปรีชา ลีประเสริฐสุนทร

๒๙/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๕๙
นายอนิรุจน์ พลายสังข์

๒๙/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๐๖๐
นายไหมพรม แซ่ว่าง

๓๐/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๖๑
นายพงศกร วงศ์แดง

๓๑/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๖๒
นายวุฒิชัย ฉิมกมล

๙/๐๘/๒๕๒๖
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๖๓
นายอนุสรณ์ เนินพลับ

๑๕/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๖๔
นายสักรินทร์ อ่อนบุรี

๐๖/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๖๕
นายใหม่ ดำเนิน ๙/๐๘/๒๕๓๐ เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๖๖
นางเพ้ง แซ่กือ ๐/๐/๒๔๙๓ เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๖๗
นางกานต์ระวี สิทธิหล่อ

๑๙/๐๑/๒๔๙๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๖๘
นางสาวสุวรรณา สุขานนท์

๐๔/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๖๙
นางอัษฎาภรณ์ สิทธิราช

๑๖/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๗๐
นางวรรณา โสขุมา

๐๖/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๗๑
นางเบญจมาศ แซ่พ่าน

๐๑/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๗๒
นางอรนุช บัวแฝง

๐๔/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๗๓
นางจำเนียน ทองแบน

๑๒/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๗๔
นางสาวชลธิชา เทพณรงค์

๒๓/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๗๕
นางสมหวัง ปนช้าง

๑๔/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๗๖
นางอิสรีย์กร นวลประดิษฐ์

๐๒/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๗๗
นางสาวนันทวัน สุวรรณโชติ

๐๖/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๗๘
นางสาวสุรินทร์ ขาวจันทร์

๑๙/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๗๙
นางสาวจินตนา สัจจาดี

๑๙/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๘๐
นางสาวสมมารถ ดีเหลือ

๑๖/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๘๑
นางสาวปารณีย์ แซ่โล้ว

๒๒/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๘๒
นางสาวหทัยรัช เปาจีน

๑๑/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๘๓
นางสาวทอน เข้มข้น

๐๙/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๘๔
นางสาวสุตาภัตร แสน

๐๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๘๕
นางสาวศิริพร สุขเกิด

๐๘/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๘๖
นางสาวพรรณี ปนทอง

๐๒/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๘๗
นางนำเพชร ปะตังเวสา

๑๗/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๘๘
นางสาวสุธามาศ จันทิมา

๑๕/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๘๙
นางสาวอ้อมดาว บางเหลือง

๐๙/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๙๐
นางปาริชาติ พุ่มจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๙๑
นางสาววิลัยพร ศรีโยธา

๐๘/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๙๒
นางสาวอภิญญา เพ็งอุ่น

๒๖/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๙๓
นางสาวนฤมล ดีเหลือ

๑๕/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๙๔
นางสาววิภารัตน์ แทนฟก

๒๓/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๐๙๕
นางสาวจันจีรา จรชีพ

๑๗/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๙๖
นางสาวศิริรัญญา ดีศิริ

๐๘/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๙๗
นางสาวดวงเดือน แซ่วือ

่

๒๗/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๙๘
นางสาวอาจรีย์ ประมูล

๑๘/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๐๙๙
นางสาวขนิษฐา อรุณฉาย

๐๒/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๐๐
นางสาวสุเนตรา แกว่นธัญญกิจ

๐๖/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๐๑
นางสาวฐิติยา แซ่อุ่ย

๐๘/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๐๒
นางสาวเจนจิรา ทองงาม

๑๒/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๐๓
นางสาวกานติมา ประดิษฐกูล

๑๒/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๐๔
นางสาวขวัญฤทัย มีมังคัง

่ ่

๒๙/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๐๕
นางฟามหยุ้น แซ่ฟุง

๓๐/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางกำแพงเพชร คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายรพี พงศภัคธนาเดช

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงกัญญาวีย์ บุญประภา

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงภาวิดา กลำครบุรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงพิชญ์ชยาภา นาคเมฆ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงอริศรา กาด้วง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงภริดา ทศเศรษถาวร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายหฤษฏ์ พรหมทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายสันติสุข คำเสน

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงวริศรา หาญชัยภูมิ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์ สุขเอม

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงกุลฑีรา รัตนประเสริฐ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงอุไรวรรณ พิลึก

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงพฤกษา ศรีวิโรจน์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงกุลภัสสร์ ชาญเชียว

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายธนัญธร วงษ์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายพีระพัฒน์ หญ้าลาภ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายวีรภัทร วัชรพัฒนกุล

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายณัฐพงศ์ จินต์สุภาวงศ์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายชัยพัฒน์ กำเนิดเกิด

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายธัญธกฤษ ยะล้อม

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายณัฐพัชร โชคดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายณัฐวัชต์ ศุภดิษฐ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงจิดาภา กระแสร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงเจนจิรา สอนวิจารณ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔ / ๑๒๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงสุณัชชา วงษ์ศรีแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงภควรรณ สุดไทย

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงเนตรตะวัน ม่วงอยู่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงปพิชชา แก้วดี

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงอาริตา พงษ์พูล

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงปณิตา ลมไธสง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงภัสส์ณิชา ทรัพย์พฤทธิกุล

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงรสกร พวงผกา

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงวิมลณัฐ บำรุงศรี

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงธนพร เจริญพรชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายณัฐพร คชฤทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายพงศ์ภวัน สุวรรณรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายกันตินันท์ วัฒนพันธ์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายปรมัตถ์ มาลา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายศักรภพน์ สุขประเสริฐ

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายรัฐธรรมนูญ พูลลาย

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงเบญจภรณ์ ขำขม

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงมุกมณี ช่วงบัญญัติ

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงสิรินทรา จันทวายศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงศิรินุช จันทร

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มาศบำรุง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงกิตติยานันท์ จันทร์ศร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงณัฐชยา

ประเสริฐอุดมศักดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงชนกนันท์ อินทร์แพร

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงพิชชานันท์ ละน้อย

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ นพพันธ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงประภัสรา สุวรรณสิงห์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงมัชธิกานต์ ถาวร

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงมุฑิตา เปรมกมล

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงปนัสยา สังข์ศิลปชัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงพัณณิตา รักษ์พงษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตาลุสา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงธณัญญา หาญชัยภูมิ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงวิชญาดา เพ็ชรกลำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงพิชชานันท์ ทริตชาติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงรุ่งนภา พงษ์ดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงกชพรรณ ครองวงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงภณิดา เจริญสุข

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงชาลิสา บุญมา

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร สีมุ้ย

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงนภากร ไก่แก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงนันธิชา บุญเปรม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงจิรนันท์ สุวรรณวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ วัฒนศิริ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงแพรพรรณ ทัยรา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงอรชา พรมเวียง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงนภัสสร โคสอน

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงชนิดาภา อินแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายปรัชญานนท์ แจ่มหม้อ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายภัทรพงษ์ โภชนา

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายฐิติพันธ์ เจตเกษกิจ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายวีรภัทร ปททุม

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงลักษณาพร ฉิมพุฒ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายวริทธินันท์ เลิศไกร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายธนาสิน นิลกำแพง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายรัชภูมิ แจ้งเอียม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงณัฐณิชา สีสุวงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงธัญวรรณ รอดตาด

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงพิมพกานต์ อินทพงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงณัฐญา คำสุวรรณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงสุนิตา บุญรักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงสุธาสินี พรมมาตร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจกันทา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงกันต์หทัย บางพาน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ กันหาคำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงนพกาญจน์ คงมี

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงพรไพลิน พันธุมนันท์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงปวริสา เครือโป

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงศรัญญา สุขอร่าม

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงนภัสสร ดาษดา

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖ / ๑๒๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๒๐๐ เด็กหญิงณัฐชนันท์พร
สายสุวรรณ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงกมลชนก จินตนานุช

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงธารวิมล ยิงคิด

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ ดาษดา

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงนภัทร ทัศนวิจิตรพันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงนวพรรษ มะโนสา

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายรตน ศรีสุริยสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงปาณิสรา สมรภูมิ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงพีรดา ยิมโรจน์

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ มณีพันธ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายพีรวัฒน์ กล่อมเกลา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๑๑
นางสาวรัตนา ปนไพบูลย์

๒๙/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๑๒
นางพรภิวรรณ ไข่มุข

๐๑/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๑๓
นางสาววิจิตรา ถมอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๑๔
นางมาลี เพชรพิพัฒน์

๐๕/๐๘/๒๕๐๕
โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๑๕
นางสาวพัชนันท์ พิทธยะพษ์

๐๓/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๑๖
นางจุฑารัตน์ ภูมิการ

๒๒/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๑๗
นางสาวสรียา เพชรเฉิดฉิน

๑๖/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดคูยาง คูยาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงภิศญาภัคฐ์ อมฤกษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงสรนันท์ ม่วงมังคัง

่ ่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายจิรายุ ใจอยู่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงสิรินทรา สุภา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทะวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงดารารัตน์ คมพุดซา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงโยษิตา อินเขียว

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงศรารักษ์ กระแสโสม

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงสุพันสา เกิดพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงกมลชนก กาใจ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงพรพิมล แก้วประดับ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายไกรวัฒน์ จำเริญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงชลธิชา ขำพารี

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงบัณฑิตา กาญจนจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงพรรณิษา จันมา

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงกนกพร ปนบุญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงนุสบา อินตาโสภี

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงปณิตตา ชูขุนทด

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงพรวี ยะหลี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงสุมิษา สุขสิทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงญารินดา หอยสังข์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงศศิภรณ์ ปกษาสุข

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงศิริวรรณ คำวงค์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงสุกัญญา ปยะวัฒน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงอนันตญา คำกรุงเก่า

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงวิภาวดี พรมร้าย

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๔๔
นางสาวนันท์นภัส สิงห์โต

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จุลเอียด

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงสุวารีรัตน์ ร่มโพธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายภัทรดนัย หล่อเทียนชัย

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายภูวดล ศรีเดช

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๔๙
นางสาวนุชจรี อิงชัยภูมิ

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๕๐
นายพรนเรศ ศรีสุขจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๕๑
นางสาวพรไพลิน จันทร์โสภา

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๕๒
นายกฤษฎา อินทร์จาด

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๕๓
นายชลธวัช เอมศิริ

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๕๔
นางสาวภัศรา อินอำไพ

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๕๕
นางสาวณัฐติกา แสงแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายปภังกร ไชยสังกา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงอยมน บุญหล้า

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ส่งหล้า
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายอนุวัฒน์ อ่อนฉำ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายเตวิทย์ สีขำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายพิพัฒน์ พัฒนศิริ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงพรนภา กาศสาริกรรม

๓๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงพรนัชชา พุกระวี

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ชืนชอบ

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงพิชชาภา ปานจีน

๓๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายครรชิต ไกรทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายบุลากร วันยะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายติณณภพ ศรีเดช

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงปยะพร เปยปยะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงชลธิชา มาตรรักชาติ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงอัมพร อาติ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงสุภัสสร ศรีสุข

๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา เขาแก้วสามัคคีธรรม
 

กพ ๓๕๖๐/๐๒๗๓
นางสาวอรวรรณ รักษ์ชน

๒๓/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๗๔
นางสาวสมจิตร เสือคำรณ

๑๘/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๗๕
นางสาวอุไร พานเฟอง

๐๑/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๗๖
นางสาวรัตนาภรณ์ กรมกรึง

๑๘/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงธนาภา เรียบฮวด

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงสุรีรัตน์ พวงคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงสมฤทัย อินทะนาม

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงศรัณยา สุมหะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงธารินี วรนาถจินดา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงอัจฉริยา สมบูรณ์ศิลป

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายรัฐภูมิ ขุนพิลึก

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายคณิศร ปาณะคำ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงสุจีรา ปดตา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายฐิติกร พงษา

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายกวีพงษ์ พุ่มพิศ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายทรัพย์ศิริ สมบูรณ์ทรัพย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงปนัดดา นิลเกษม

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายสทานน โชติจันทึก

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงพิมพ์ผกา โพธิศรี

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายวรชาติ แก้วฉิมมา

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายกิติพงษ์ หลิมสืบ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงชุติมา อุ่นทา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุริยะลังกา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงพรปะวีณ์ การสมวรรณ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงสุวนันท์ คงสมทรง

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายอนุพงศ์ บุญมะลิซ้อน

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงวรัญญา จันทร์ศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายธนภพ ขาวโต

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายนภัสกร กลินเฟอง

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายพิชัยยุทธ สาครเขต

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงภัทรา กุลบุตร

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงณิพาพร ประชุม

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงนันทิยา สุวรรณภูมิ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงศิรกาญจน์ ชูสุข

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายกานต์ สดุดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงปวิตรา คงตัน

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงเจนจิรา อินพ่วง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงวันวิสา ผูกอารมณ์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงสุดจิตตรา เจือทรัพย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงวิชญาดา สมขาว

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงธิติมา ศรีชา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงโชติกา โพธิทอง

์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงกนกพร คำมะพัตร

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงสุพินดา มหาชัย

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงเฉลิมชัย เชือแก้ว

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงนิธิศา ประจำเขตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงดิษวรรณ เมืองคำ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงเปรมฤดี ทิพสร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ ศาสะนะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงพนาภรณ์ ดินปลี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงบุญยธร ศรีประมูล

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงกนกพร แก้วสระแสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงกรกนก บัวแหวว

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มาสถิตย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงวรรณิษา เรืองอยู่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายปติกร เนียมอินทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายสรศักดิ

์

เทพหมอยา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายวโรดม อินพ่วง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงกิตติยา เทียนแจ่ม

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงเขมิสรา มีพร้อม

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงพรรณวสา ศรีสุธรรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายเฉลิมขวัญฐิติ ดาอิม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงกัญญ์วรา ม่านมูล

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายวชิรวิทย์ ยอดฉิมมา

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงอภิชญา อ่อนอุทัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงโกลัญญา อินทศร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายกันดิศ ทองอยู่

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงวรินทร บูรณะภักดี

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงบุษบา ฤทธิเย็น

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ณฎา ศรีจันทร์เกษม

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงปวริศา คำสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ไร่นุ่น

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงภัทรวดี สีประเสริฐสุนทร

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงกนกวรรณ เพิมผล

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงวรลักษณ์ บุญเกิด

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงสาวิตรี ด้วงเหม็น

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา พระบรมธาตุ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายณัฐวุฒ บุตรวิลัย

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงพรสวรรค์ หมันเกตุ

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงมุฑิตา อินมัน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงวรรณิสา แพรจิตร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงอรปรียา สุภักดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายรพีภัทร ฤาชา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายธนากร ชาวระหาญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายธวัชชัย โพธิอินทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

คณาโรจน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงณัฐชา แสนสุภา

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงทิวาพร พันธ์ดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงพรทิพย์ อำทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงพรธิตา อุทธา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงฟาติมา ชาเรืองเดช

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงสิตา นรกิจ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงอัญชลี สระวารี

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงกนกวรรณ แตงอ่อน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายปยกร แก้วห้อย

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายทนงศักดิ

์

ประพัฒน์โพธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงกันยารัตน์ เชือโคกสูง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงกาญจนา จำปารัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงอุษา รอดวิหค

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงสุวนันท์ ไกรจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายชาญชัย เทียนชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายกฤษฎา หันสาริกิจ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายเปรมนุกูล กล้าหาญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายกฤษณะ โพธิยอด

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายกิตติ ติงฉิน

้ ่

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายธนชัย สมดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายสุพิชัย สินนะลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายณัฏฐชัย เกิดสว่าง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

แสงชุ่ม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงฉัตรชนก กันสาตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงธัญสุดา กระต่ายทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงวลัยภรณ์ เรือนนุช

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงวาสนา ชืนชอบ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงเกวลิน กิวิพันธุ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงนภาวรรณ อินหมี

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงสุพรรณิกา ทาวงศ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงอรอนงค์ แปนสุวรรณ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงอรดี อินทสอน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายณัฐชกรณ์ สาตร์กลิน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายณิธิฤทธิ

์

ศักดิดา

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายพนารักษ์ บุญคุณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงกฤติยาณี พันธ์มี

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ภู่ภีโญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงณัฐภัทร พิลึก

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงธนัชพร ศรีริบุตร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงธนัฐดา สมัคการ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงนฤมล ช้างจัน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงนิชาภัทร ล่ามูล

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงเนตรนภา คำแสน

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงมาริสา บัวปอม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงศุภชริการ์ งามประเสริฐ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายโยธิน สีดานุช

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงชลธิชา อุบลอ่อน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงนภัทรสร อินดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงนภัส แก้วเกษ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงนะเม ไม่มีนามสกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงนิศารัตน์ วงค์สีลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงปวริศา ศิริพงษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๒ / ๑๒๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงสิริญญา ทิพวรรณ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ ก้อนจ้าย

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงสุชาดา โมลาลาย

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงสุนันทา เข็มทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงพรพิมล เขียนขัน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงกรรณวิสา ทองโชติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทร์อิน

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงธิสชา เปงบุญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงปฐิพร ปานคำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บนดิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงพัชรี อินคำพร

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงวรรณภา แซ่หลู่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงสุนิศา สกุลพิมพ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายชิตพล เจริญศิลป

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร์ยิม

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายธีรพงศ์ พาพรหม

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายนิพิฐพนธ์ อินทร์เขียว

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายปณณธร บุญส่งธรรมสกุล

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายพิชิตพงษ์ กาลมูล

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายลัทธพล วงษ์วิกย์กรณ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายศราวุฒิ พูลเขตต์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็ชรไทย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงกมลนิตย์ จองรัมย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงณัฏฐนิช บุญเนรมิตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงธิดามาศ ร่วมนิตย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงนิรชา กนกสิงห์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงรัชฎาพร พุ่มทุเรียน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงวนิตรา บัลลังก์นาค

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงศุภราทิพย์ ภู่วิไล

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงกนกเนตร นันท์ภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงจันทร์ฉาย เฉียดกลาง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงญาตาวี สาคร

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงณัฐธยาน์ วงศ์บุญศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เหมะสุทธินันท์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงภูริชา ทานะมัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๓ / ๑๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงมยุริน ใจแสน

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงศศิธร โทนหงส์ษา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงสรัลชนา การะเกษ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงสุมัณฑนา เจริญรส

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายกิตติภพ บุรุษศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายพงศ์สฤษฎ์ เลิศไกร

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายพีระ แพบัว

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายวิภู นารอด

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงกนกนุช ไตรวัชรกุล

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงโชติรส พิรุณจิตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงนภัส ตันเวหาศิริกุล

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงนาดาว

ไชยชำนาญเวทย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงเปมิกา เอกวัฒนาไพร

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงเพชรลดา เชยเพ็ชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงแพรวพิชชา ขวัญแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ สิงห์ทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงธนวรรณ แม้นพรหม

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ กุลศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ เพิมเติม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงเพชรลัดดา เต็มเพ็ชร

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงภัทรากร คำวิเศษ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงรัชนีกร จำเนียรพล

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงวราทิพย์ แก้วถินภู

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงพรนภัส ศักดิทอง

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงสุนันทา พุ่มเกษม

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๗๐ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
จันพุฒ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงชลธิชา ช่วยไธสง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงณัฐณิชา มะโน

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงนภสร แจ้งอิม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงปภาวรินท์ บดีรัฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงรัชดาภร สิงห์เถือน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงสุธารีรัตน์ ชาติไกรบัญชา

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายชัชดล ประสิทธิเมตต์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายณภัทร ชีวสิทธิรุ่งเรือง

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายธนดล ขำหลักร้อย

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๔ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายนิธิวัฒน์ ศรีนันทวัฒน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงกวินทิพย์ สถาพร

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงรุจิกานต์ สุวรรณพานิช

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงกรกนก กาญจนะ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงฮารุนะ คุโรคาวา

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายวัชรพงษ์ พุ่มอิม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๘๖
นางสาววันทณา ตุ้ยโชติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๘๗
นางสาววิมลวรรณ จิตรกติกานนท์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๘๘
นางสาวขนิษฐดา แก้วศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๘๙
นางสาวจิราภรณ์ จันพุฒ

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๙๐
นางสาวชนิกานต์ กุลอ่อน

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๙๑
นางสาวสุภาภรณ์ ฟองจำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๙๒
นายภาราฎา ทันยกิจ

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๙๓
นางสาวกนกรดา เพียคำ

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๙๔
นางสาวฐิตพร ผาดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๙๕
นางสาวเพชรดา จิตสนธิ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงอารีย์ หมันเขตกิจ

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๙๗
นางสาวกุลมาศ กลันเรือง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงสุพัตรา สามงามยา

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๔๙๙
นางสาวธนพร อำปลัง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๐๐
นางสาวอรวี โพธิบัติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๐๑
นางสาวมทนาลัย อ่อนกล้า

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๐๒
นางสาวพชรอนงค์ สังคง

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๐๓
นายรวีโรจน์ สุวรรณไพรัตน์

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๐๔
นายอัมรินทร์ แข็งเขตการณ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๐๕
นายธีรภัทร์ สมตัว

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๐๖
นางสาวถิรดา มะลิวัลย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๐๗
นายธวัช ดีสีสุข

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๐๘
นายชลชาติ ไชยเลิศ

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๐๙
นายรัตนพล ขอนทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๑๐
นายผจงพร พลาพล

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัชรวิทยา เสด็จ  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายเดชชาติ มูคำ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ จินตะนา ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงสิริยากร คำตา ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงศศิมาศ มูคำ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงสุธิดา กระทุ่มขันธ์ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงศศิธร มากสาย ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงปทมพร สุขขา ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายสิทธิโชค ปานทองคำ

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ พลสอน

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายนัฐพงษ์ โพศักดิศรี

์

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายพงศกร สุขเนตร

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงปนัดดา เหมือนอินทร์

๒๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงวาริตา เสือสูงเนิน

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงณัฐนรี ทองสมัย ๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ สงคุ้ม ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงอัจฉรา อ่วมเอียม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายดนัย เกิดขำมา ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายธนาภรณ์ โสภัณ

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๒๙
นายสายชล มากอินทร์

๒๘/๑/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายณัฐพล ฟองจำ

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายมงคล ขันทอง

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายอนุชา สุวรรณ

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงมนทิรา สนธิรักษ์

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนำดิบ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายบัญญพนต์ คันศร ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงวรรณิสา ภู่งาม

๒๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายวัชรพงษ์ บึงกลาง

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงสมฤดี ฉันจร

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงนิชาดา คงประเสริฐ

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายอนุชิต ทองสุทธิ

์

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงปนัดดา อิมพงษ์

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงสริญญา บัวผัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงกาญจนา วงษ์มาดิษฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายธีรภัทร ฉิมแปน

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายชาคริส สีหาตา

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายบัญชา เสนามงคล

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายธีทัต ช้างเอกวงษ์ ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงรวีวรรณ ดวงใจแก้ว

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงวรัญญา ทองฤทธิ

์

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แสงอรุณ ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๖ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงพลอยชมพู ไฃยมงคล ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงวรัญญา ใจแสน

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงสุพัตรา หลงฉิม

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงกนกพร กันภัย

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงประภามาศ สวายประโคน ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงวัลยา ยมยอด ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงบุศรา ศรีพรมมา

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายยศกร อินเอียม

่

๑๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงศศิวิมล พูลสาริกิจ

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงสุทธิชา กาหา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๖๐
นายวชิรกรณ์ วันนู

๑๒/๒/๒๕๑๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บ่อสามแสน  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายอภิวัฒน์ มาเกิดพะเนา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วังโบสถ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๖๒
นายทองหล่อ ทองสุข

๑๗/๕/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายอภิรักษ์ สร้อยดอกสน

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายเวชพิสิฐ บินขุนทด

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายศรัณยพงศ์ เพ็งสอน ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายนนชัย วงษ์โสภา

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา การเนือง

่

๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงสตางค์ ภูเขียว ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงสุธีกานต์ น้อยสกุล

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงนภสร จันทร์ป

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ เครือแสง

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงตรีนุช จันทร์ยิม

้

๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงญาณิน พุทธวงษ์วาล

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงนัฐชานันท์ ดีวัน

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงอารยา เมืองทา ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงชนิดา หมืนชำนาญ

่

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

หอมสุวรรณ ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายนฤเทพ จันขุด ๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงแพรวา พรมจีน

๒๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงญาณาทิพย์ สว่างใจ ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังนำขาว ศรีสุทธาวาส  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงสุชาวดี เจตน์เขตร์กันต์

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายวีรกูล พิมสอน

๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายวรภัทร นิมเจริญ

่

๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายเซบัสเตียน ชเรอเดอร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายซุโยชิ แสนศรี

๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงปาริฉัตร สีผ่องใส

๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงสุชิตา สมพงษ์ ๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงปาริชาต จารุวัฒน์ ๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงทัศศิริ โสดเทียง

่

๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายธนกร บุญเกิด

๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงจูลี

่

โรล
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงบุณยานุช พ่วงโถ

๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงมณธาชา บุญเกิด

๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ รุกขะเสรณีย์ ๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงวรเมธิณี เชือเสือ

้

๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงจีรนันท์ แปนจันทร์ ๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายพิมาน แสงสว่าง ๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายศักดินรินทร์

์

โต่นวุธ
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายณัชพล คงแพ

๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายวีรวัฒน์ อู่เรือ

๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงพันธ์วิรา สมชือ

่

๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายสุรพร ไม้เกตุ ๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายจตุพล นุชพงษ์

๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายณัฐกานต์ สุวรรณรัตน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงลักษิกา เงินเมือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงภัคจิรา ชำนินอก ๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงฐานัดดา เพ็งสอน

๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายพรชัย ชุ่มแจ่ม

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายภูวดล กลัดกลีบ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายธนรัช รบไพรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายวรพล รุ่งน้อย

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายวิทวัส ครุฑเครือ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายศิวกร จุลศิลป

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายพงศ์ดนัย จรุมเครือ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายธีรภัทร ประคองพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายกิตติพัทธ์ อินปา

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายอนุทัศน์ นนทศรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงบัณฑิตา ประหยัด

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงจีรนันท์ กาญจนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๘ / ๑๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงวิศรรษณี มีขวัญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงสุนิสา รอดกสิกรรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงอาริยา ภู่จีน

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงจณิตรา บุญมาก

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงกุลหญิง หอมบุมผา

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงอาธิตยา ง้าวแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงสุรัตน์สินี ยีตัน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ จันทร์กลำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ ล้อมสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายดาวิด รอยเทมันด์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายจิรเมธ ทับพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายศุภกฤษณ์ คุ้มชู

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายปยังกร อินทร์ทับ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายฌาณวัฒน์ อินเลียง

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทะระ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายปวริส สุวรรณสิงห์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงอภิญญา กล้าหาญ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขประมูล

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ทองสงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงเมทนี เอียมถวิล

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงอัยรดา ยงกสิกรรม

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายธนากร สุนทรวรลักษณ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายขจรศักดิ

์

ขำมี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายธนภัทร เถาวัลย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายณฐพล กิจจา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายสาธิต จีนเอม

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ขำแผลง

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายธนกฤต ทังภิร

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายธันย์พัฒน์ สุขระโชติกร

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายภัทรพล เกษมญาติ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงมนัสญา ถ้วนถี

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงแพรชมพู เขือนยัง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงปณิตา อังสุกาญจนกุล

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงณัฐนารา จันทร์รอด

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงตะวันฉาย ขุมด้วง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๙ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงเนตรปรียา เจริญวงษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงสุชาศิริ สาละนะ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงจินตภา ฉิมพลี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงกัลยาวดี พวงพี

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สนสิริ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายเมธธนันชัย ประเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายสุรภูมิ คุ่ยสาหร่าย

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายสรัล เขือนชนะ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายศุภวิชญ์ ขันเกตุ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายณัฎฐพัฒน์ แสงสว่าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายกิตติยะ ปนแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายณภัทร ฉัตรไชยศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายปกรณ์ ยอดสิน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงอาทิตยา ทนเถือน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงปยะธิดา บุญศักดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงณัฐรากร บุคคะวัน

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงอภิชญา นามสง่า

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร หงษ์ทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงณัฐวดี มีสกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายธนพัฒน์ มีมุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายชุติพงษ์ เฮงสุวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายอัศม์เดช เต่าหลำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายพิทักษ์ชัย เกตุมี

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ เยาวะพินน์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงกัญจนา สิงห์เถือน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน พูนประสิทธ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงทัศนีย์ ท้วมใจหาญ

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายพลอธิป อ่วมอ่อน

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายธีระพงษ์ จิตตะคุ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายกฤษณะ จันทะศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายจีรวัฒน์ เกษมสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายพิทักษ์ จันทร์กระจ่าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายชัชวาล ฉำพงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายปริญญา หาญชาตะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายธารัตน์ ช่อชืน

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๐ / ๑๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงพัชราภา ศรียัง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ สาลี

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงเมขขลา ใจแสน

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ภู่กลีบ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายโชติวุฒิ ขวัญมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายธนพล กาญจนาพิพัฒน์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายเจษฎากร หมีเทพ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ มนต์จิราพงศ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายเกรียงไกร ห่วงโห้

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายณกมล ประสาทเขตการ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายณภัทร แสงคำพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงณัฐธิดา เรืองหิรัญวนิช

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงอริยา เทียนสันต์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงสานิตย์ เกาะยุทธ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๐๔
นางสาวชุติกาญจน์ มงคลธนารักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๐๕
นายอนิรุจน์ ก๊กฝาย

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๐๖
นายศรัณย์ พรมจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๐๗
นางสาวสุกัญญา เทียงผดุง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๐๘
นางสาวสุทธิดา เหมือนขุนทด

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๐๙
นางสาวเพ็ญนภา สุวรรณจิต

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๑๐
นางสาวอธิตยา แซ่หลี

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๑๑
นายธรรมรัตน์ ศรีคุณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๑๒
นายสหรัฐ กิงกันหา

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๑๓
นางสาวศุจินทรา หอมบุปผา

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๑๔
นายเมธี น้อยม่วง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๑๕
นางสาวสุภาวดี จำนง

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๑๖
นางสาวศศิกานต์ ทิพย์สุข

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๑๗
นางสาวปภาวรินทร์ อรุณปาภารักษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๑๘
นางสาวจินดารัตน์ พลอยเจ็ก

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๑๙
นายจักรพรรณ สุวรรณบาง

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๒๐
นางสาวสุกัญญา ตันใจ

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๒๑
นายอนุชา ไม้สนธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๒๒
นางสาวเกษรา แก้วสมพงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๒๓
นางสาววรรณธีญา เซ็นน้อย

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงตะวัน กลินดาว

่

๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๑ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดวงตา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงสิริวิมล ภู่แก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงศิริวรรณ ไม้ปา

๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายโชคอนันต์ อยู่บาง

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายภูธฤทธิ

์

สิงห์ทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายทัศนัย โสพิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงพรนภา อ่อนตา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงบุญสิตา โสพิน

๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงกนกพร ศรีเมือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายธนกาญจน์ เทียงตรง

่

๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงศิริวิมล สุวรรณชัยรา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายปยะวัฒน์ มีทองดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ พาพรหม

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโขมงหัก โขมงหัก  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงกนกกร สิงห์เถือน

่

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงสนิฎา อู่ทอง

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีเงิน ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงเอืองพร

้

โยธะชัย
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ปนกวด

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อเขาทอง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๔๓
นายชลภัทร วัฒนกลวัชร

๐๒/๑๒/๒๕๒๘
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๔๔
นางสาวพัชรี วงษ์มีพันธุ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๔๕
นางสาวปรัชญา เชียวชาญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๔๖
นางสาววิสัยทัศน์ ขำเขว้า

๒๐/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๔๗
นางสาวนฤมล คนรู้

๐๒/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๔๘
นางสาวนุสรา เถาบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๓๙
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๔๙
นางสาวนิสรา ศรศักดา

๒๙/๐๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๕๐
นางสาวจารุวรรณ ชดเชย

๐๓/๐๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๕๑
นางสาวจันทกานต์ เกิดพงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๕๒
นางสาวอัญญากรณ์ ชาอินทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๕๓
นางสาวมาริชาติ วิโรจนพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๕๔
นางสาวกัญญารัตน์ ยามวัน

๐๖/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๕๕
นางสาวเนตรนภา แว่นแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๕๖
นางสาวชฎาภา ลุยทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๕๗
นายอิทธิพล บัวพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๕๘
นางสาวจิราภา เกิดพงษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๕๙
นายเกียรติศักดิ

์

อินยัง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๒ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๗๖๐
นางสาวนิลาวัลย์ บุญแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๖๑
นางสาวลักษวดี สระแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๖๒
นางสาวพิมรพัฒน์ ทิมสี

๒๗/๐๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๖๓
นางสาวทัสนันทร์ มณีนก

๒๕/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๖๔
นางสาววัลลภา พรมแตง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๖๕
นางสาวกมลชนก โพธิธิน

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๖๖
นางสาวสุภาพร ตาสุสี

๐๖/๐๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๖๗
นางสาววรรวิษา วิเศษสิงห์

๑๒/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๖๘
นายธนวัฒน์ แก่นเสน

๐๔/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๖๙
นายอนันตชัย ตาสันเทียะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๗๐
นายอุดมพร อ้วนทา

๐๒/๐๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๗๑
นายกฤษณะ ทับเกลียง

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๗๒
นายนันทวุฒิ แก้วดวงศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๗๓
นายสิทธิศักดิ

์

คงคา
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๗๔
นายนิพนธ์ ดาอิม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๗๕
นายรุตติพงษ์ เอียมยิง

่ ่

๒๕/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๗๖
นายพันทกานต์ จูแนบ

๐๓/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๗๗
นายอมรเทพ เนืองตุ้ย

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๗๘
นางสาวรัตติกาล วัดภู่

๑๘/๐๗/๒๕๓๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงปนัดดา หิรัญญาพร

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แสงเย็น

๒๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงสุมาวดี จันทร์ดวง

๒๓/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงสระเพชร ทองศิลป ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงนำฝน ทองขาว

๑๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงชลิดา ลามัญ

๒๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ศรีมณีไพร  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายรัฐภูมิ บุญยัง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงวรรวิสา สำลี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงวรรณิษา วงษ์จ่า

๐๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงประภัสสร รูปสม

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา สุดสา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงสุกัญญา นิยมไทย

๓๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงสุชาธิดา ลีจ้อย

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงสุนิษา กลินบัว

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงสุพรรณษา อ่วมสถิตย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๙๔
นางสาวเนปุยพิว ไม่มีนามสกุล

๑๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๓ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายนพกร ถมทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงกรองแก้ว บุญจู๋

๓๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายตะวัน พรมพรสวรรค์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงจอมขวัญ เชียงมูล

๐๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงณัฐพร ก๊กตระกูล

๑๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงวารุณี มังกร

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงศศิประภา ใจชืน

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๐๒
นายเจตนรินทร์ ปลิวมา

๐๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๐๓
นายชนาธิป เสมานารถ

๐๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๐๔
นางสาวมิถุนา สุขสอาด

๒๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๐๕
นางสาวรัตนธิดา ปวลภักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๐๖
นางสาววิไลพร พันธ์ศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๐๗
นางสาวศศิประภา จินกสิกิจ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๐๘
นางสาวศิริวรรณ แย้มยงค์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๐๙
นางสาวศิริวรรณ ลำทรง

๐๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๑๐
นางสาวสิริกัญญา พวงรัตน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๑๑
นางสาวสุดารัตน์ คองสันเทียะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๑๒
นายณัฐกานต์ แก้วคล้าย

๑๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๑๓
นางสาวกาญจนา บรรดาศักดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๑๔
นางสาวดวงรัตน์ พุฒมา

๑๐/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๑๕
นางสาวแพรวนภา เลือดทหาร

๐๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๑๖
นางสาววันนิษา พลอาจ

๒๐/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๑๗
นางสาวอาทิตญาพร ล่าศิริ

๐๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๑๘
นางสาวนำทิพย์ นำเต้าไฟ

๑๔/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๑๙
นายวีรพงษ์ ทองจิตติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๒๐
นางสาวณัฐริกา เขียวเล็ก

๒๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๒๑
นางสาวกุลนิภา กลินเพ็ญ

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๒๒
นางสาวธนัชชา มหึมา

๒๙/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๒๓
นางสาวนิรชา เกษแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๒๔
นางสาวยุภาวดี ทุเรียนทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๒๕
นายยุทธการ ทุเรียนทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๒๖
นางสาวทิพวรรณ แช่มชืน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๒๗
นายธนาศักดิ

์

บุญงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)

บาง  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายวรพจน์ ฉลาดพาสุข

๒๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายชาญติพล มาลัย

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๔ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายนัทธพงศ์ ดาษดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงอรวรรยา เจียมจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงจีราพร วงษ์แก้ว

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงนิรัชพร แต่งงาม

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สำเภา ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายครรชิต ดอกบัว

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายปฏิวัติ ปวงสุข

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงศศิธร ศักดิดี

์

๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงพชรพร เพชรทอง ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ บุญพวง

๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายธนภัทร พันธ์น้อย

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายก้องภพ นามวิชา ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายชูศักดิ

์

สีหบุตร
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุ้ยโสภา

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายภูมิมินทร์ ทองสุขดี

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงนันทวดี มันเขตวิทย์

่

๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงสุฐิชา แจ้งนิล

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ กุลชา ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิทยา

์

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๔๘
นายบัญชา แซ่ว่าง

๒๗/๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายธนพล ฮู่โต

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายธีรภัทร คงเมือง

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายยศพนธ์ กระจิวผา ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายวีรภัทร สุ่มมาตร

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สอนวิเศษ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายอัครพล อินพัน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงจิราพร เมืองเหนือ

๒๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงภัทรวดี มีคำ

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงณัฐชา โคสาจันทร์

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงประภาพร ดลใจ

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ มัชชิโม ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงสุภณิดา สีระวัตร ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง หนองไผ่วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ นาคน้อย

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงนภาพร บัวพลู

๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงมณีฉาย สำเภา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงกริตยา ทิมา

๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
โพธิทะเล

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายกฤติน แก้วเพชร

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงวาสนา บำเพ็ญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)

โพธิทะเล

์

 

กพ ๓๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายกรวีร์ กอดสันเทียะ

๑๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายบุญฤทธิ

์

วิหาร
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายอดิศร จันเจือ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายพิพัฒพล มวลจุมพล ๓๐/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อาศัยบุญ
๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายภาณุพงศ์ กิวิพันธ์

๑๔/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายกิติศักดิ

์

ทองห่อ
๒๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายสมชาย งามเงา

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายนฤเบศ ประสพศรี

๑๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงเพ็ญณภา หมุนลี

๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงภูริดา นาริบุตร

๑๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงภัทนันท์ ทองพูล ๓๐/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงรุ้งตะวัน ผสมทรัพย์

๒๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงนวพรรษ อนุพาวาฬ

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงรุ่งนภา ฮุยยะวา

๒๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงณัฐวลันซ์ หนูเมือง

๒๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงอาภัสรา ยิงยงสันต์

่

๑๓/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงกันยากร บุญวิลัย

๒๙/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงกฤติยารัตน์ ราชวงค์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงโศธิดา สิงโต

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายกฤษณชัย สุทธิเมฆ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายสิทธิชัย ลายทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายฐากูร จันทร์ชารี

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายแสงรักษ์ แก้วนารายณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายประวิทย์ มาลาพันธ์

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายศิวัฒน์ ค้าคล่อง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ผสมทรัพย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายพัสกร เขียวรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายภูริพัฒน์ ควรสมัคร ๒๐/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายถิรวัฒน์ จันทร์ฟอง

๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายพิชญพงษ์ ยืนยัง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายเจณิตา นพคุณ

๐๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงณัฐินี คำผุย

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๖ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงอัจฉรา อันเตวา

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงกชวรรณ ขันยา

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงปญฐิญา ก่องนอก

๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงนันทนา เรือศรีจันทร์

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงนันทิชา เปลียนเอก

่

๑๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงศศินันท์ ตะเคียนเกลียง

้

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงนฤภรรัตน์ ปราบวิลัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิทะเล)

์

มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงวรกาญจน์ หมุนศรี

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ บ่อทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงฐาปนี เชยกลิน

่

๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ คะทอง

๑๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงชลธิชา นิลฉำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงเจนภา เนือขำ

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
มหาโพธิมงคล  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงฐิดารัตน์ สลักเสือ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายอานนท์ พลอาจ

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายพงศกร บุญยบุตร

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงณัฐรุจา อินจันทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงกันติชา แสงกล้า

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายขวัญโชค ศรีสวรรค์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงกมลศรี แสงหนู

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายณัฐชิต โพธิช่วย

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายธีรวัฒน์ โบสถ์หอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงทัตชญา พิมพ์ทอง

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายธีรภัทร เล่าเขตวิทย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายรัฐศาสตร์ จำปาดวง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายธนวัฒน์ รวมธรรม

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายณัฐพงษ์ อยู่เย็น

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายสธนธร ขำเส็ง

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายอนุพงษ์ ริดระสะ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงวนิดา แว่นศิลา

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ มาลาพันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีชมภู

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงณัฐธิดา หงษ์พันธ์

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ ล่มสน

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงแยม มาลาพันธ์

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงกรรณิกา สังขะวรรณ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา จันเจือ

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)

วังเพชร  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงสุรีรัตน์ อินทร์เภรี

๒๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นาคต้อย

๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงธนัชพร ดาษดา

๒๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงเกสรา พันธ์แขก

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)

สระเตย  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายนันทวัฒน์ ทองเงิน

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายกุลณพฤกษ์ เมืองแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายไชยพศ คำบรรลือ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายณัฐพนธ์ หุ่นเทียง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายพงศ์พัทธ์ ลำนัย

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายรติพงศ์ หุ่นเทียง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายวิทยา พลชาญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายภูริพัฒ พจนะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายธนวัตร จุลจันทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายธนากร ขอนดอก

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงนุชรา เหมือนอินทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงสุกัญญา พิเกน

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายธีรชาติ โพธิบัลลังค์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ บำเรอสงค์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงพิจิตรา คำบรรลือ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงสุธิตา มนหัสโต

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายจักรพัฒน์ กันปอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงดาเรศ เจริญศิลป

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายจักรกฤษ ดีแย้ม

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายวรวุธ เครือศิริ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงสายชล ประคำ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงณัชชา มีฤกษ์งาม

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงกาญจนา บุญหลง

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงแสงจันทร์ อึงศรีคราม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ กัลปพฤกษ์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายวรวิทย์ ปอมภา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายเจ สนธิภักดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายวัชรพล วงษ์จำปา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายกฤษณะ สังสีแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงฐานิดา รอดแก้ว

๒๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไทรย้อย

คลองลึกสามัคคีธรรม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๘ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงขวัญข้าว ศรีคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงนฤพร พลทิม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงชลธิชา เงินแจ่ม

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย
คลองลึกสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายประพัฒน์ชัย วงษ์สนิท

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงณัฐพร กลันกสิกร

่

๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงนุชนาถ สุวรรณะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงพัชรพร นิลภา

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงชวิศา เจริญธรรม

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงนำริน ศรีเสน่ห์

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เกิดผล

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงศรัณรัตน์ ปนทอง

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เนียมทอง
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายวราเทพ อุ่นคำ

๒๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายสุรสีห์ สีหะวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายพีรพล เรืองวงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายธันวา ไทยพาท

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายธนภัทร แก้วประดับ

๑๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายเดชลือชัย เนมินทร์

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายสุธี แก่งศิริ

๒๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงสุนิษา ไตรนุช

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงเพชรา ชูศักดิ

์

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงดารารักษ์ เฟองธุระ ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงนฤมล พรมมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายพัชระ สวนกระด่าย

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายพรพิทักษ์ อินเฉิดฉาย

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ คมขำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายอนุชิต สีเบ้า

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายเจษฎา กุงนอก

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายสมศักดิ

์

โพธิเหลา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายธนาวุธ เขียนเขียว

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหวิทยาคม สหราษฎร์รังสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงพีรยา ทองย้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สันติสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายทนวันต์ จันทราทิพย์

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายบัญชา ยอดศรีทอง

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายกันตวิชญ์ ถนอมวงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายณัชพล แสงม้า

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๒๙ / ๑๒๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงแพรวรรณ มังนิมิต

่

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายคมสันต์ หอมนาน

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายธวัชชัย นำนวล ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายจักรพล ชิตสุระ

๒๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายโชคชัย สกุลพันธ์

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายอิทธิพล มีมาก

๒๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายดำรงศักดิ

์

แซ่กือ ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงจันจิรา แก้วสะอาด ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายแก้ว ภูนาท

๑๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายบรรหาร โซ่เมืองแซะ

๑๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงณาธิชา สุยะตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์หลอ

๒๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๑๗ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
แร่เพชร ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงปราณี วงเวียน ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงพัชรนันท์ แร่เพชร ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อุทุมพร  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงกลินนารี

่

พรมมูล
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงชลิตา ทาอาสา

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ใจอ้าย

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงสุกัญญา ตนเต๋จ๊ะ ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงสุนิตา ลิมเลิศพงศ์

้

๑๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายไชยพศ เอียมอาจ

่

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงณัฐณิชา แถมอุทุม

๒๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงมินตรา ใจดี

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงวรรณนิกา ด้นดัน

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงอนุธิดา ชากันดี

๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงรพีพรรณ วงษ์เหมอะ

๑๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายกันตภณ พรมรัตน์

๒๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายภานุพงศ์ ตะติ

๒๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงเบญจมาศ ซาเวียง

๑๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงปวิชญา คูณคำ

๒๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงพิยดา เก่งกล้า

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ตาพรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ข้าวพิมาย

๘/๑๑๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายณัฐพงษ์ พรมเทพ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ จูสิงห์ ๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๐ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายพลภัทร กันทิยะ

๑๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายพิษณุ โพธิลา

์

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายเลอศักดิ

์

คิดชนะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สีหาเทพ ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายพลวี เล็กกลิน

่

๑๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงจุภาพร เจริญจิตร ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงชลธิชา ปูนำพา

๑๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงธร ปนมีทรัพย์ ๓/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงปาริชาติ ก๋าวิโล

๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงพรไพลิน จำปาศิลป

๒๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงโยษิตา สารคำ

๒๓/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงสิริยากร แจ้งเสว่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายกนกพล ลือชัยลาม

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายเดชาวัฒน์ แสนสมปาน ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายวรวัฒน์ วันแก้ว ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายวสันต์ ปุดหน่อย

๓๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายวุฒิชัย เครือกระเหรียง

่

๒๓/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายสิทธิชัย วงศ์พันธ์ ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงเกตนิกา แสนโคตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงพรสวรรค์ ใจกลำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงอุมาพร มูลสันเทียะ ๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงอุษมาพร บริสุทธิ

์

๒๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงขนิษฐา พลลักษณ์

๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงวีนัส วงค์เครือ

๒๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงศิริวรรณ ลาสอน

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๖๕
นางสาวสุดารัตน์ บุญปญญา

๒๑/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงถิราภรณ์ ชมภูน้อย

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงเบญจรัตน์ พรมสอน

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงปนัดดา เฉลิมวงศ์ ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงพันธ์นภา ทองเนตร ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงเมทนี ทวีไพศาล ๔/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ขุมทอง

๒๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ตาคำ

๑๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงสิริชรินธร เพ็งยิม

้

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงกตติกมาศ เปาวะ

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๑ / ๑๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงสุกานดา ภาคภูมิ

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายธนากร หลวงแก้ว

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงชลกร ก๋องแก้ว

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงศวรรยา อ่วมเกิด

๒๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงสุดารันต์ ดอนพระยา ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงแอนนา ทองหล่อ

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายศุภชัย ปานใย

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจอ้าย

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงชญานิษฐ์ โมกไธสง

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงฐิดาภา ราชนาวงค์

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงธวัลหทัย ปนปน

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงปาณิตา

ประจนน้อยจันทร์ ๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงแพรวา ผิวเหลือง

๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงมีฟา จันทร์ฉาย

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงสุพรรณมณี สำเภา

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงอาภัสรา ทองบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงศุภรัตน์ สอนทิพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายชนะเทพ เชือศรี

้

๒๕/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ จันทะคูณ

๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงยุภาพรรณ วงษ์จ๋า

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงวันวิสา บวมสูงเนิน

๑๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายเจตนิพิฐ สำริด ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงฑิตยา แซ่คา

๓๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงณัฎฐนิช อุดมทรัพย์ ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๐๙๙
นายพีระพัฒน์ สีโทนน้อย

๑๓/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๐๐ นางสาวเดือนเฉลิมชนม์
ปุดหน่อย ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๐๑
นายจักรพรรณ์ รุ่งรัศมี

๒๐/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๐๒
นายรชานนท์ แสนก๋า

๑๓/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๐๓
นายโสภณวิชญ์ บุญเฟรือง ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๐๔
นางสาวรุ่งนภา ปนตา

๒๓/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๐๕
นางสาวสุธิตา ปนตา

๑๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๐๖
นายจิรวัฒน์ ไชยชมภู

๑๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๐๗
นางสาวศิริลักษณ์ ต่อพันธุ์ ๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๐๘
นางสาวพรพิมล อันทะโส

๒๘/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายกฤษฎา ล่าอ๊อต

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๒ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายนันธวุฒิ ทาอาสา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายวัชรพล ตาคำเทียง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๑๒

เด็กชายอภิรักษ์ สิงห์คำโล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ คำแปง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงจีราพร คำมาวงศ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงทิมัยพร คำภิโลชัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๑๖

เด็กหญิงธนนันท์ กัณหา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงนลินี มะลิลอ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงปราณี ปนทะวงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงพัชราพร สมหาญวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงวรัญญา พรมใจ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงฐปกานต์ อินอ๋อม
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ ทังกลำ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงศศิกานต์ นาคำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ โพธิลา

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงศุทธมณี วิจิตรวรฉัตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงรุจีรัตน์ ขำเส็ง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๒๗

เด็กชายกมล สิงหบุตร
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๒๘

เด็กชายทินกร มาจะนะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายนันท์นภัส รัตนพงศ์ผาสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายประกิจ ปุดหน่อย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๓๑

เด็กชายอนุวัฒน์ กันทะหล้า
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๓๒

เด็กหญิงจริยา มาจะนะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงจิระวดี อินไผ่
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงชนิตสิรี คีรีทศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงทักษิณา ทองวิก
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงบัณฑิตา สุวรรณมาลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงปยะวดี ธูปพรมราช
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงอารียา เอียมอาจ

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๓๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ เผือกหอม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายอนุภัทร การด

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงนิโลมล กันทะรส
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงพิชญา วงค์ใจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๔๓

นางสาวพิมพ์ชนก ปญญามณี
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๔๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สืบประระ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๓ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายเสาวฤทธิ

์

เกตุสิระไชย
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๔๖

เด็กหญิงวรณัน แซ่พ่าน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงอภิสรา จอมสวรรค์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงณัฐธิดา วิจิตรปญญา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เงินทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายภูวนัย ชัยชมภู

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ พรมชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายนพพล คชสิทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วหินลาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายกฤษฎา พรมมิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๕๕

เด็กหญิงปยมาศ พรมศักดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงปาณิสรา ชูจิตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงกันติชา ปาต๊ะอุด
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงอัญนารัตน์ จันทร์เพ็ญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงอัญญารัตน์ จันทร์เพ็ญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตาลาน

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงทรายทอง โมราเพ็ง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงพีรดา อุปรีย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศรีพิราม ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงนฤดา พุลสมบัติ ๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ น้อยหารี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายธนากร เขือนขวา

่

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๖๗

เด็กชายนิติพงษ์ เกษงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายอนุสรณ์ ศิริ
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๖๙

เด็กชายพธนดล แก้วปน
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายอนุชิต เพ็งเปรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๗๑

เด็กชายปยะพงษ์ มากกุญชร
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงชัญญา ปวนมูล
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงฐิติยา อินดวง
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๗๔

เด็กหญิงศรีญา โจ้นนำอ่าง
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ศรีเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงกชพรรณ พรมแสน
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ตาพรม
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ ปนตาสาร
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เตติตัง ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๔ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายจิรพันธ์ ศรีสมุทร ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายเจษฏา พูลสวัสดิ
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๘๒

เด็กชายวิษณุ เปอร์เขียว
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงอลิสา สุขเกาะทวด
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ พรมใจ
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๘๕

เด็กชายธนากร พรมสีชา
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๘๖

เด็กชายภูชิต แปลงยศ
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงณิชกานต์ วงษ์ยอด
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ สุทธิชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงจีรนันท์ หนูสาร
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงกมลพรรณ พุทธิ

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กลางวิชัย ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงอาทิตยา สุ่มพัฒน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงนำฝน สุดสวาท
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงนำทิพย์ สุดสวาท
๒๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงดวงกมล สุขจันทร์
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงวลีพร บุตรช่าง
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๙๗

เด็กชายกฤษดา วงศ์หอม
๑๙/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงรัตน์ติญา หลวงวาริน
๒๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงศรินธา เมทา ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงธมลวรรณ อ่อนลมูล

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงอัญชริภา เอกอุ่น ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงกิตติยา ทิพย์โอสถ

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายกฤษดา ดวงสุภา

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายนลภัทร ปยะราช

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายสุกฤต ยศเมา ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงสิริมา ท้าววงศ์ ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สร้อยสุวรรณ  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงอัจฉรา ด้วงกัน

๒๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน อินทศร

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายพีรภัทร์ จิมทอง

้

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ตรีทัพ

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงประภัสรา ยอดรัตน์
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวังเยียม

่

บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๑๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ขัดสาย
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงเบญจพร สุขเจริญ ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปางขนุน บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๑๔

เด็กหญิงศิริวรรณ อ่วมปน ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงนุชวรา เค้ามิม ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายอรรคพล ถาบุตร ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๑๗

เด็กหญิงตะวัน ฉวีทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงออม ขวัญขจร ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงสุชาดา ศรีพันเลิศ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงปนัดดา ไกลวงษา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๒๑

เด็กชายพนมพร แสงแก้ว
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๒๒

เด็กชายชินกร นันทะโชติ
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงปราณิตา มูลชีวะ
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงสุธีมนต์ โฉมแดง ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๒๕

เด็กชายสุพรรณ สำราญดี
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงเพ็ชรลดา แซ่ม้า
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงสิริยา แซ่ม้า
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายวิชัย แซ่ม้า
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายธนกฤษ ชินภักดิ

์

๑๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงทรรศณี ชินคำ

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ โว่สงคราม
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงเมษา ล่าอ๊อต
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๓๓

เด็กชายนัฐพงศ์ ชูภู่ ๔/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายดนุพล แซ่โซ้ง
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายพิทวัส ขันทองเฮ้า
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๓๖

เด็กชายยศนันทน์ แว้นแคว้น
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๓๗

เด็กชายวิธวินท์ ไชยรุ่งโรจน์
๑๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงกนกกร บัวผาย
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงบุษบา พิชิตปญญา ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงแพทองธาร วิเศษวงษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๔๑

เด็กหญิงจันทิรา สังฆทราย
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงนพรัตน์ ขันทองเฮ้า
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงสุภาพร แซ่จาง
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงณัฐนรี ชายสา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๔๕

เด็กหญิงอทิชา บิดารัก
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงอรุณทิพย์ แซ่ม้า
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๔๗

เด็กชายมหาศักดิ

์

แซ่ม้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงบัณฑิต แซ่ม้า

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๔๙

นางสาวกชกร ทิตะพัน ๖/๔/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๖ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงฐิติวรดา รัดถาดา

๑๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๕๑

นางสาวพิยดา บุญเกิด
๒๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม บ้านปางขนุน  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๕๒

เด็กชายธงชัย เกิดคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงศรัญญา นนทะนำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แหยมพลับ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๕๕ เด็กชายกำแพงกาญจน์
สุจริตกูล

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๕๖

เด็กหญิงสุภัทรษา ขันขวา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายประพฤทธิ

์

สวนดอกไม้
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายณรงกรณ์ รัตนวงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายกฤษฎา มาวงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงนิธิศ แว่นแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายก้องภพ หนูรอด
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๖๒

เด็กหญิงกฤษณา ธรรมกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายณัฐพนธ์ ฉิมสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายพนง กลินขจร

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๖๕

เด็กชายวงศกร เกตุบุรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๖๖

เด็กชายนวพล อัคราช
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงมาริสา สุ่นศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๖๘

เด็กชายอดิพงษ์ ภูมิพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงนวนันท์ โพธิสิงห์

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

เพ็งเจริญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงสุชาดา มุขทรัพย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๗๒

เด็กชายศุภวิชญ์ พวงเงิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงบุญฑริกา ดีฉวี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายสุทัศน์ สีหาบุตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๗๕

เด็กชายวรากร วิวันดุ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๗๖

เด็กชายธนพล สีทอน
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กชายมินธดา จันทร์ศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงณัฐธิดา สวัสดิดล

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๗๙

เด็กชายทศวรรษ แหขุนทด
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงวรรณภา แก้วดวงตา

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงอภิญญา คุ้มกลำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงรุ่งนภา แจ้งสวน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๘๓

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ปาสาโท
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๘๔

เด็กหญิงกนกรดา ดีฤทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายวิษณุ ดวงตา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๘๖

เด็กชายธนกฤต มินภักดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๘๗

เด็กชายอัฐกรณ์ คำภิระแปง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๘๘

เด็กชายณัฐพงษ์ วรรณวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๘๙

เด็กชายราชัน คำภิระแปง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายวุฒิพงษ์ รัตนวงค์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๙๑

เด็กชายธีรชัย เอียมเทียง

่ ่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ เกณฑ์สาคู

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงปาริชาติ สกุณา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงนัฐกานต์ สิทธิสงคราม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๙๕

เด็กชายพัฒนพงษ์ มาพล
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงปริดา เกณเกตุกรณ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๙๗

เด็กชายศรรกรินทร์ ชะนะนาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๙๘

เด็กชายนนทวัฒน์ พรมจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงณริสสา ด่านขุนทด
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายกิตติภูมิ แปนทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงปภารินทร์ สุขงาม

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายธนากร คำกอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายสมาน คำกอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายเกศฎา พันธ์มี

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายธีรภัทร ธรรมตา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงอำพร เพชรไตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายตาณ สุวรรณกูล

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายวรวุฒิ คำโย

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงสาวิตรี ทองสุข

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายกฤตภัค กลินจันทร์

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุริยะมณี

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กชายพัฒนภูมิ ดาราน้อย
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีทา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงกิติญา แปนเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๑๕

เด็กชายสุรเดช มานะพระ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงมนัสสินี ศรีบุรินทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงบุลากร เก่งสาริกิจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สนิทมาก
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อินคำพร
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๘ / ๑๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายณัฐภูมิ ประหยัด

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงวิชัญญา บุญมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงวิภาดา ศิริชู
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงนิชาภัทร โฉมยาโลน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงศศินา บางเขน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงเจนภาพรรณ

คำลือ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงพรภิมล รุ่งเลิศธนกิจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงวราภรณ์ พ่วงจาด
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๒๘

นางสาวชนิกานต์ โพธิอำไพ

์

๑๐/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๒๙

นางสาวอโณทัย สงเชือ

้

๐๑/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๓๐
นางสาวสมพร คำภู่

๐๔/๐๘/๒๕๐๘
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา หนองปลิง  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงวาสนา บุญเหลือ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๕๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงบุษกร แก้วจอมสิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๕๖๐/๑๓๓๓ เด็กหญิงประภาพรรณ
พันธ์ผูก

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๕๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงอารียา ธรรมตา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๕๖๐/๑๓๓๕

นายวสันต์ สุกทับ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด
วัดเกาะรากเสียดนอก

 

กพ ๓๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงพิมพิพัฒ ทองคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๓๗

เด็กหญิงกำไรเพชร จันทา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๓๘

เด็กหญิงจิรภิญญา รอดจู
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายปรัชญา เคระคุณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายพิพัฒน์พล อินทร์คีรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายยุทธนา เกิดแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายรัชชานนท์ ทังทอง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงดรุณี อุ่นสา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงนวนันท์ มูลที
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงสุนิสา นาสุริวงค์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๔๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ พันธ์ทองหล่อ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ มัคฉิม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายสุรเดช สิงห์คำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ใบภูทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงโยธกา กอบสาริกรรม

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงวัลย์พัทธ์ เอียมสุวรรณ์

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงสุวนีย์ บัวพรม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงโชติมณี พรมดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๕๔

เด็กชายเทวัญ จันทร์เทศ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๓๙ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ เพิมดี

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงกัญญลักษณ์ กลินเกลา

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงกุลปรียา สายแวว
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๕๘

นางสาวชลิตา สังข์คต
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๕๙

นางสาวชัญญานุช เสตะนันท์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายกีรติ ศรีจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ ขุนอินทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงละไม มะโนขาว
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงวาสนา คำเมือง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ ใบทองคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงอัจฉรา พุทธัง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงจิราภา ใจแสน
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงธัญรัตน์ พูลทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ สินประเสริฐ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลพเกิด

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายภูบดินทร์ มีศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๗๑

เด็กชายพรชนะ เช้าโต
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๗๒

เด็กชายวิเชียร ปนโต
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๗๓

เด็กชายศิริพงษ์ ใจแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงบุญฑริก แท่งเงิน
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงเรณู เรืองวงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๗๖

เด็กหญิงพรธิดา แซ่เม้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแดน วัดหนองแดน  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๗๗

เด็กชายวรายุทธ พบดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายภานุวัฒน์ นำไทย
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายเสกสรรค์ แก้วแท้
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงนริศรา ปนะถา

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๘๑

เด็กหญิงสลาสินี ไทรเล็กทิม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงนาฎติยา นวบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์ ถันทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงอาทิตติยา ปราบสงบ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงรามิล เส็งเอี่ยม

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายเดโชพล มาหัวเขา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงอรณิชา ปราบสงบ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงรัญชิดา เกษหอม
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงปยนุช บุญชะวัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๐ / ๑๒๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายเอกรินทร์ จันทจร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงสุนิตา ยิมกระจ่าง

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๙๒

เด็กชายสุธิมนต์ ไชยโก
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๙๓

เด็กชายวันชนะ จิมทา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๙๔

เด็กชายสุรเดช สิงห์แรง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๙๕

เด็กหญิงนัฐกานต์ แจ่มหม้อ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๙๖

เด็กชายธาณะกิตร์ ทิมศรี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายชยพล ปนประสม
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๙๘

เด็กหญิงปรัชญาพร ภู่นวน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๓๙๙

เด็กหญิงนพรัตน์ เตตะสังข์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงเกล็ดนิล ชัยมงคล

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ เผือกทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงอุทัยวรรณ หาเมดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แก้วฤทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายผดุงเดช จันทร์ขอน

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงนำทิพย์ ทิมสี

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายธีรพัฒน์ สิงห์แรง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงกันธิชา คุ้มเณร

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ วัดหนองวัวดำ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงศวัณยา เชิดสูงเนิน

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงทวิตา เปรมพล

๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงตรีรัตน์ หมวกทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงชลธิชา สุขรักษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๑๒

เด็กหญิงจุฬามณี ศรีเหล็ก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิพฤกษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงพรทิพย์ ต้อยเรียง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโกสมพีนคร(บ้านท่าคูณ)

วัดอมฤต  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ กันทะวัง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๑๖

เด็กชายธีรภัทร มากสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เลียงพันธ์

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงจิราวรรณ ทองคำ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงพรรณวดี พระเมือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงศิริพร พุฒจอน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงสุชาวดี รักกลัด
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงณัชชา เนียมสวรรค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๒๓

เด็กชายนนทพันธ์ ขุนพิลึก
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงพัชรา วรรณนิยม
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๑ / ๑๒๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงวรรณิษา วงษ์สุพรรณ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายปณณธร โสมเขียว
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๒๗

เด็กหญิงปภัสรา เหล่าเขตกิจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์สุพรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายเดชาวัต กิติศักดิพิพัฒน์

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

จิตอามาตย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๓๑

เด็กชายนพรุจ สิงอุดร
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายนันทวุฒิ ชมพู่
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายวุฒิชัย ดีพุ่ม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๓๔

เด็กชายปราโมทย์ สมจิตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงแก้วตา มิงสกุล

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงดลรัตดา สินสายไฟ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงทัศนีย์ มุ้ยแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงประกายดาว สัตย์คำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงปรินทร กิจพฤกษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงพัชราภา แหวนวงค์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงพิมพา ดีพุ่ม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายดนุสรณ์ กองแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายถาวร ผลโภชน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายวัชระ อุดม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายศิรศักดิ

์

บุญครอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงอริสา เนือไม้

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๔๗

เด็กชายธนาวุฒิ ยศปญญา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงอัครมณี เพ็ชรพิจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงวราพร มอพิมพ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงกมนนุช เกตุยินดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๕๑

เด็กชายชวณิต ไกรบุตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงณีรนุช คุณแพ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๕๓

เด็กชายชวพล กระแสโท
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๕๔

เด็กชายมีนธาดา ทองสุพรรณ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๕๕

เด็กชายสุพคิน มาลีบำรุง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๕๖

เด็กชายพีระวิธ ปานาตี
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เพ็งนำคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงกัณฐิกา ไหมทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๕๙

เด็กชายมลเทียน ประภา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๒ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายอิทธิพล ศิริกา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงพัชชา จบหิมเวศน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๖๒

เด็กชายเฉลิมพร คงไทย
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงสุนิสา สุขสนัน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงพลับพลึง ดอนสระไพร
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายเจษฎา จันทร
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๖๖

เด็กหญิงกาญจนา บุญปล้อง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงธาวิณี สุริยะเลิศ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงศศิธร อู๋เถือน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๖๙

นางสาวณัฐพร อึงภาภรณ์

้

๒๐/๐๘/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๗๐
นางสาวสมพร หงษ์ยิม

้

๐๗/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๗๑

นางเฟองฟา สุขเจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านดงซ่อม วัดนพรัตน์วนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๗๒

นางสาวภารตี ทับทิม
๑๙/๑๒/๒๕๐๕

วัดน้อยวรลักษณ์ น้อยวรลักษณ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๗๓

นางกาญจนา ธรรมมี
๒๑/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๗๔

นางทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์
๗/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงชยุดา เรืองขำ
๒๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โค้งไผ่  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงสราสินี แก้วกล้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๗๗

เด็กหญิงรัชนก กลินนิมนวล

่ ่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๗๘

เด็กชายสิรวิชญ์ อินทร์กัน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงอภิสรา อยู่เย็น
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายพงศกร บัวเย็น

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงนันท์นภัส หีบแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงวรรษมน ทัดทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๘๓

นายวิสิทธิ

์

ปนสีทอง
๐๘/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๘๔

เด็กชายนบพล บัวทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๘๕

เด็กชายสุทธิพงค์ มหิชาติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม ทรัพย์เจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๘๖

นางเพ็ญประภา งามสันติชัย
๐๖/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๘๗

นางมลิวัลย์ แข็งธัญญกรรม
๐๒/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๘๘

นางสาวณภัทร งามวิลัย
๐๔/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๘๙

นางสาวอุไรพร สุ่มแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๙๐
นางสาวลลนา โหมดมา

๓๐/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๙๑

นางสาวธิดารัตน์ เผ่าทองงาม
๑๓/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๙๒

เด็กชายสายชล ดาวเรือง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงวริศรา กลัดกลำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๙๔

เด็กชายอนาวิล สหะไทย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๓ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๔๙๕

เด็กชายนพรัตน์ หนูสถิตย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๙๖

เด็กชายวิรุตน์ สุทธะโส
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๙๗

เด็กชายสุราษฎร์ คงกลักดี

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายศุภวัทน์ อินปาน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๕๖๐/๑๔๙๙

เด็กชายอนุสรณ์ นารี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชะแอน หนองชะแอน  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ สังข์ธูป

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงปฑิตตา แสงใจดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ นนกระโทก

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายพชรพล ประทุมดวง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายศุภโชค ใจแสน

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงปนัดดา บุญเพ็ง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายรัชชานนท์ ใจแสน

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายพงศ์พัทธ์ เหลางาม

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงสุวิมล สระเทียนทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงภัทรภร พรมพิษ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายปยวัฒน์ สิงห์โตแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๑๑

นายจรูญ จิตตะ
๑๙/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๑๒

นางสาวนำฝน ไปรเวทย์
๒๑/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงนุชรา พลจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ด้วงทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๑๕

เด็กชายภูศิน พรมนอก
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา สารนอก
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๑๗

เด็กชายวสันต์ เจริญภูมณี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงนภสร จันทร์จิตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสชัง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำพัฒนา เทพเนรมิตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๒๐
นางประไพ รักษไพรสาณฑ์

๐๔/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๒๑

นางสาวเขมิกา คำวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงชลธิชา ชอบจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๒๓

เด็กชายปฏิภาณ ศรีแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัดโบก ปางมะค่า  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๒๔

เด็กชายอิศลาย์ ศรีโกตะเพชร
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๒๕

เด็กหญิงอัญชิสา จันทร์ทอง
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ อุอุ้ย
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงรัญชิดา รักษา ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงธัญสภรณ์ ฤทธิสาร

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงวรรณภา พรมมา
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๔ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงนภาภรณ์ นำนวน

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงสิริพร พิงสระน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๓๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญมี
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๓๓

เด็กชายสมิทธ์ ซอสุวรรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๓๔

เด็กชายสุวิชา อินทร์ศร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๓๕

เด็กชายบวรภัค พอขุนทด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า ปางมะค่า  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงนิจวิภา นามมนตรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ วัดศรีเกษตรพัฒนา  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๓๗

เด็กชายทวีสิน ทองอ่อน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ พูลอนันต์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน เพ็ชสังหาร

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงรัตติยา จันทะเกษ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงสุรดาวรรณ เจิมขุนทด

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงอาริสา ลมลอย
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๔๓

เด็กหญิงไอศวรรย์ แรงกสิกรรม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สามัญเขตกรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายธนภัทร บางเหลือง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายสุทธิพงค์ ศรีซ้อน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงอาริสา ปรกปอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๔๘

นางสาวเกตุนภา เปยมสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๔๙

นางสาวเนตรนภา วงค์คำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วัดศรีไพศาล  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๕๐
นางสาวสุมณฑา คงขาว

๒๘/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๕๑

นางสาวเกษราภรณ์ พินผ่อง
๒๐/๐๕/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงประภัสสร ทองเอียม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงสุทธิดา อินทร์มัน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านส่องตาแล ส่องตาแล  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๕๔

นางอุ่นเรือน เมืองสองชัน

้

๑๔/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๕๕

นางสาวจุรีพร ทาพวง
๒๐/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๕๖

นางสาวจินตนา บัวบุญ
๑๐/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงอรรจมณี แสงสุวรรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงทรรศน์กมล เมืองสองชัน

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ใหม่หนองยาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๕๙

เด็กชายอรรถพร พระเพชร ๔/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504)

สลกบาตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงนันทิชา แจ้งอรุณ ๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504)

สลกบาตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงซันดาลี

่

พม่า
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504)

สลกบาตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงผจงศรี สินสมบูรณ์
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประสาทวิถี สลกบาตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๖๓

เด็กชายสุรชัย สิงห์คำ
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประสาทวิถี สลกบาตร  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๖๔

เด็กหญิงชนิดา ด้วงชืน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายธีระพัฒน์ สะสีแสง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายประพัทธ์ ชมชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๖๗

เด็กชายสรรค์ทรรศ เสือแดง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ศิริสุทโท
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงธัญวลัย สิงห์ทิพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงสิราวรรณ สุขแซว

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงณัฐพร เชือหงษ์

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงชุตินันท์ วาทวงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงณัฐวดี ปอมคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายณัชพล ธัญเจริญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงเกศศิรินทร์ บุญน้อย

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงสุพรรษา เกตุภูงา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรนิติโสภณ สิงคาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงระพีภัสรา จรบุรมย์
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๗๘

เด็กหญิงศศิมา นัดทยาย
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๗๙

เด็กชายณัฐพล สายพรหม
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พัฒนเจริญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงปริฉัตร โกมลรัตน์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงอภิสรา สีดา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๘๓

เด็กหญิงเพชรรัตน์ มาลา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงเบญญา ศรีม่วง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๘๕

เด็กชายวีรภัทร แตงแช่ม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงพลอยชมพู รอดพึง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๘๗

เด็กชายธีรไนย ทวีฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายอัมรินทร์ ไทยศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงใหม่ บรรทัดจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายนครินทร์ แสนทวีสุข

๑๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๙๑

นางสมศรี โอสาร
๒๗/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๙๒

นางทวีพร เขียวสุด
๐๑/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๙๓

นางจุไรรัตน์
เลาหศักดิประสิทธิ

์ ์

๒๒/๐๒/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๙๔

นางสุพัตรา มณีพลาย
๐๓/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๙๕

นางสาวสนม ครุฑธานุชาติ
๐๑/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๙๖

นางสาวชาลี อินทรฉัตร
๒๑/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๙๗

นางสาวชนิดาภา เพชรรัตยน์
๐๑/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๙๘

นางสาวิตรี บุญพลอย
๐๑/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๕๙๙

นางสาวนพรัตน์ โพธิพฤก

์

๒๙/๑๒/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) จันทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๖ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงณัฐชนัน พักสุวรรณ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงณัฐกฤตา แซ่เฮ้ง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงสุชาวดี อุบลรัสมี

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงณิชา สุพรมใจ

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายวชิรพล สกุลพราหมณ์

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงสุฐิดา คำมี

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบ่อทอง บ่อทอง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายวัศพล มันวงษ์

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงพัณณิตา สิทธิสุรินทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงณัฐพร อำพุต

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงชาตบุษย์ พ่วงสมจิตต์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงสุนิตา วงศ์สว่าง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายสิทธินนท์ จำปาทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงศศิธร มันยา

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๑๓

เด็กชายทศพล พ่วงสมจิตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๑๔

เด็กชายวิชิตชัย วงษ์ทันยกรรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๑๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เณรตาก้อง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงอริศา สุ่มแสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงฮรณี พานทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังหันนำดึง วังหันนำดึง  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๑๘

เด็กชายลิขสิทธิ

์

สนธิวา
๓๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงปยะนุช โพธิเรือง

์

๑๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงสุวรินทร์ พูลกสิวิทย์

๑๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงปลายนำฝน หอมวัน

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๒๒

เด็กหญิงวรลักษณ์ ศรีภุมมา
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงชญามิน มีถม
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงภานุศรี อ่อนขันไทย
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงพรรณธาร ศรีภุมมา
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๒๖

เด็กหญิงนำทิพย์ ปาครอง
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงสุขใจ กุลชา
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายภุชิหฤษฏ์ สาระมูล ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงพัณณิตา พิลึก ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงพณิชษา จ้อยโทน

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี โค้งวิไล  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๓๑

เด็กชายอดุลศักดิ

์

คำแดง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที 27)

่

ถนนงาม  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๓๒

เด็กหญิงกาญจนา อินทรภาษิต
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที 27)

่

ถนนงาม  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงทักษอร โพธิศรี

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้อยไร่ นาร้อยไร่  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๓๔

เด็กชายรัตนากร ยอดวงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้อยไร่ นาร้อยไร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้อยไร่ นาร้อยไร่  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา โห้พันธุ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้อยไร่ นาร้อยไร่  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๓๗

นายสุชิน ช้างจัน

่

๒๓/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ นามนาค
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๓๙

เด็กชายวราพล ดำสนิท
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงวรรณิสา โต๊ะสกุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๔๑

เด็กหญิงโชษิตา โปรดสูงเนิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงพัทริน สามงามยา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๔๓

เด็กชายคุณวุฒิ กันสุ่ม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๔๔

เด็กชายภควัฒน์ รินบุรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๔๕

เด็กชายนราธิป สามงามยา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงธนภรณ์ โชติรัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายศิริภูมิ ทองอยู่
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายณัฐพล ชาญชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๔๙

เด็กหญิงศศิวิมล สุดเขียว
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงนิภาภัทร์ คำกองแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงนวลศร นามนาค
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงรตนภร สังข์กัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๕๓

เด็กหญิงรวิวรรณ นิยมชน
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงเจตสุภา พลสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ พรหมประดิษฐ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๕๕

เด็กชายณัฐนันท์ มีประยูร
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงพณิดา ดีมีชาติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงนิตยา จันทร์เพ็ชร
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๕๘ เด็กชายประชาธิปไตย
โพธิศรี

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๕๙

นางสาวนิวาริน ฤทธิเดช
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงกมลวรรณ คงมิง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าพุทรา คฤหบดีสงฆ์  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๖๑

เด็กชายชนาธิป คำภาเกะ
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๖๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญทะลา
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายวราฤทธิ

์

ศรีแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๖๔ เด็กหญิงพักตร์เพียงเพ็ญ

ถาวรกุล
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๖๕

เด็กชายธนิน พิมพา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๖๖

เด็กชายศิริภพ ฉัตรเงิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๖๗

เด็กชายกิดากร แซ่ปง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๖๘

เด็กชายกรกฎ มุทะธากุล
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๖๙

เด็กชายสิราวรรณ ดำสนิท
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๘ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงขวัญจิรา ชืนชมน้อย

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๗๑

เด็กชายศุทธินี สุขเกตุ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๗๒

เด็กชายรัชฎาภรณ์ สุขเกตุ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๗๓

เด็กชายธนกร นำมลิวรรณ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงธนบูรณ์ ประโมณะกัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายปารเมศ ประพฤติถ้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๗๖

เด็กชายสถาพร จันทร์เกษ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงปฐวี เสทะสิงห์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๗๘

เด็กชายสุปราณี สดชืน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๗๙

เด็กชายพลกฤต นิลใย
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายอติชาติ ขุนพิลึก

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเจริญ

คลองเจริญราษฎร์บำรุง

 

กพ ๓๕๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงกชกร มาณะสร้าง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๘๒ เด็กหญิงจรรยาลักษณ์
บัวลอย

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงธนพร รู่กระโทก
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๘๔

เด็กชายฐิติกร สว่างแสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายมงคล ไทยเมือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงสุชาดา พัฒสาริกิจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงอุทัย ท่าคร้อ  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงสุนิษา ยอดฉัตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองแขยง ศรีสังฆธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๘๘

นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านสามแยก ใหม่โกรกนำซึม  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงธิมลวรรณ ทรัพย์ยืนยง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายสิรวิชญ์ พูลพันธ์ชู

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ พิลึก
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายอักขราทร ประชารัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงพัชริดา พุฒิพุทธ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงลดาวัลย์ ศุภลาภวัฒนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ใจเทียง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงอสมาภรณ์ กระจ่างพุ่ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงปยนุช ไกรแสง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สันติวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงธันยพร ศรีวงษา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๕๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงโสมสรี หอมอ้ม
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโมก โนนดุม  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงกรณิสา ปรางทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม อุเบกขาราม  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายกมลวิช ดวงตา

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงกรฏชกร โมงขุนทด

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงกันตยา ธารใส

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงเกตน์นิภา สายกำพล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๔๙ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงจารุวรรณ นาตรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงจีระนันท์ บุญมี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายเจษฎา มารอด

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงชญานิษฐ์ สีทอง

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงฐิตราภรณ์ อนันต์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงทรรศนันทน์ เกนขุนทด

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๑๑

เด็กหญิงธัญชนก ราศี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงนันท์นลิน ขุนวิเศษ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงปณิตา สวัสดิดล
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๑๔

เด็กหญิงปุญญิสา มักขุนทด
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๑๕

เด็กหญิงพิมฤทัย มุงขุนทด
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๑๖

เด็กชายภูริภัทร ชังชัว

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงมณฑกานต์ เหมือนขุนทด

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๑๘

เด็กชายสาริน แมงขุนทด

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๑๙

เด็กชายสิงหา เชือนุ่น

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายสิทธิโชค พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายสิรชัย พัดสาริกรณ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๒๒

เด็กชายอัครชัย กุมขุนทด
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองนำไหลใต้ คลองนำไหลใต้  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แซ่ลี
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

คลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงรชนิศ จ๋าวธีรพงศ์
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี

คลองปลาร้าสามัคคีธรรม

 

กพ ๓๕๖๐/๑๗๒๕ เด็กหญิงกรองกาญจน์
นันทจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

หนูน้อย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๒๗

เด็กหญิงวรรณภร ช่วยแสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงสงกรานต์ เลพล
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา โชคชัยพัฒนา  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๒๙

นางสาวหทัยชนก ปฏิสนธิ
๐๖/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๓๐
นายวัชรพล อุนจะนำ

๒๑/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยอดยาดี

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายไชยพัฒน์ สายเมือง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายธันย์ชนก ลาวะปานา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๓๔

เด็กชายธีร์กานต์ ภูอภินันท์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงนุตตรา เรือศรีจันทร์

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๓๖

เด็กชายปฏิวัติ เปลียนพิทักษ์

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายปยวัฒน์ ธิสาเวช
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๓๘

เด็กหญิงพิมพ์พิมล เชียวภู่

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๓๙

เด็กหญิงรุ่งนภา สอนสกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๐ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายวสุเมธ ขัดมัน

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายวาสลีน ดีธงทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๔๒

เด็กหญิงวิไรพร ขวัญพรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงศศิธร แก้วศุกร์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงสุทธิวรรณ ทองดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงอภิญญา บุญวัดหงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๔๖

เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์สามเรือน
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี ท่าข้ามสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๔๗

นางถวิลวรรณ ม่วงจันทร์สอน
๓๑/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๔๘

นางสาวกรรณิการ์ เกิดอินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายกนกชัย ทัสรพ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงกนกพร นามมิวัน

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะศร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงกฤติมา กีเวียน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๕๓

เด็กชายกิตติกร วงค์หรีด
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๕๔

เด็กหญิงเกร็ดแก้ว สุจริต
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายชาคร หมอกชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายณฐพงศ์ บุญพรม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายณิชากร โพธิทอง

์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๕๘

เด็กชายธนธรณ์ เนตรแสงศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายธนพงศ์ คล้ามบุตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ ทรายศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๖๑

เด็กชายธนัท นันตะวงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๖๒

เด็กหญิงธรารัตน์ สุขจิต
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายธีรเดช
ประสาทเขตร์การ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๖๔

เด็กหญิงนภัสกร อินทร์ขันตรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายนัฐพล เจริญลาภ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๖๖

เด็กหญิงนัทธวรรณ ราศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงพรพรรณ ปดตาลาโพธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงพัณณิตา มงคลวงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงโยษิตา กลินด้วง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ จอนลอย

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงสิราวรรณ เรือนแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงสุจิตรา ทุนพิรัตน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงอภิญญา อินทร์ขันตรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน มอสำราญ  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๗๔

นางสาวศุภรัตน์ สิงห์โต ๙/๙/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๑ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๗๗๕
นางสาวขวัญประภา กุลนรา

๑๑/๓/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๗๖

นางสาวรัตนากร พาไทยสงค์ ๘/๓/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๗๗

นางสาววาสนา โชติรดาภาณ์
๑๖/๘/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงศศิภา หลงฉิม ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายสมประสงค์ พิมพ์พารัตน์
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ใหม่ธงชัย  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิเขต

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงจรัสวรรณ จินนาสา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงจิรัญญา ลัดดา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายจุมพล รุ่งโรจน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๘๔

เด็กหญิงณัฐนิชา ฝนยาวงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๘๕

เด็กชายธนชาติ แสงแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงรวิปรียา แสนสุภา
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายธีรัชชัย มโนมัย
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงปริยากร ศรเพ็ชร
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงพรชนก ทองอัม
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงพิริยากร เถาตะมะ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงเมวิตา ทาจี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๙๒

เด็กชายวรท ฟองธิวงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ โปธิคำปา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายวิษณุ พรานสอน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๙๕

เด็กชายศุภิสรา เมฆศิริ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงสุธาสินี รอดทองดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๙๗

เด็กหญิงอภิชญา ผาบวงค์สาย
๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คลองนำไหลกลาง  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงจันทร์แรม หายะชู
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีมุงคุณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงพัชราพร เทศแจ่ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงมลฤดี ยะใจ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงศศิ จุลพันธ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงสุพัฒตรา ทองคำ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปญญาฉลาด

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงฐิติพร สมบุญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงปภาดา เขียวแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สารพวงเงิน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายพีรัชชัย สังข์สุข

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายอัฐพล ภู่แพ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๒ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงดาริน แก่นกะโทก

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงนันทนัช กลินรืน

่ ่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๑๒

เด็กหญิงสิริรัตน์ สุขจิตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา เปลียนทอง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงสุกัญญา บานเย็น
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงสุทัตตา สิงห์สังข์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๑๖

เด็กหญิงเอมิกา แก้วทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงนลินนิภา สมสวัสดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายปฎิญาณ ปญญาฉลาด

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงจีรนันท์ สมสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงทิพยรัตน์ สุดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงนิชดา ปยะวงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงลภัส สุวรรณโชติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงภาณุมาส จุลพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๒๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพธิศรี

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงประภัสสร อ่างอินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข เจริญสุข  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๒๖

เด็กชายชัยกิจ สุวรรณพล
๒๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงพิชญธิดา แน่นอุดร
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงวรวรรณ เฉลยถ้อย
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงธัญชนก ทองดอนใหม่
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงมนภรณ์ จันทร์ดวง ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงศิรินทิพย์ สืบวงค์
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงภัทรวรรธน์ ทองเครือ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงสิรภัทร วงษ์สมพงษ์ ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงกุลทรัพย์ บุตรรัตน์
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงจารุวรรณ พุธสอน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๓๖

เด็กชายอนุสรณ์ สิงห์ลอ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๓๗

เด็กชายพันธวัช ม่วงไม้

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงยุวดี ดาปาน
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงชวิศา สิงห์ทอง
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงภิญญดา อำนวยผล

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายเดชณรงค์ ลานอก ๖/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงวรรณวริน สมานทรัพย์
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงบุญญาพร คำดี
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๔๔

เด็กหญิงณิศวรา ทาจวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๓ / ๑๒๐

้
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กพ ๓๕๖๐/๑๘๔๕

เด็กชายเสฎพงศ์ สุทธินนท์
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ยะฟู
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๔๗

เด็กหญิงอารยา นาสุรินทร์
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงพนิดา กลินศร

่

๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายสพลวิชญ์ มาอินทร์
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายชิวพล อินทร์แผลง

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายกิตติพล แสนปนตา
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายชินกฤต เมนโกต
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงเบญญา วันดี ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ระยับ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๕๕

เด็กชายสุภาพ สังคำมี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๕๖

เด็กชายนรเสฏฐ์ เชิดชู
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงสายใจ พวงพิลา ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายเรืองรพี ปานกลีบ
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงรุจิรา พลละคร
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงศิธา เงินฉาย

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๖๑

เด็กชายนพเก้า พลายระหาร
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายปภังกร แสงใส
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๖๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองบ่อ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายภรัณยู เกตุขุนทด

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายวัชรพล วัฒโล
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๖๖

เด็กชายกิตติธัช ดาวเรือง
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๖๗

เด็กชายวุฒิชัย พัฒนศิริ
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงอารดา เทียมสำโรง
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายชานนท์ จำปาสอน
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงขวัญณภัทร เข้มแข็ง

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๗๑

เด็กชายวัชรินทร์ โปร่งจิต
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายภูษิณ ทิศกระโทก
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายณัฐฐารัตน์ มาตรปญญา
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงวินิตา หล่มชารี
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงศุจินันท์ เจียมรัมย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๗๖

เด็กชายสุกฤษิ

์

สามารถ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายยุทธนา โยคนิตย์ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๗๘

เด็กหญิงบริมาส เลขะวัฒนะ
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีบุษย์ ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๔ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายอนุชา วงค์ษา ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายกิตติโชค สถานทิพย์
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๘๒

เด็กหญิงวริษา สู่สุข
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๘๓

เด็กชายธีรภัทร ชมสุข
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายศุภมิตร วงค์พิชัย
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายสุริยะ บุญญานันท์
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๘๖

เด็กหญิงกิตติยา มาถึง ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายธวัชชัย แก้วทอง ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา ท่าช้าง  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๘๘

เด็กหญิงนำฝน พงษ์สา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงดาริกา น่วมอินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงวารินทร์ เหลียมบาง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายปฏิวัติ สังฆมณี
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายณัฐพัชร์ มังกร
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๙๓

เด็กชายกิตติธัช สีนวนใหม่
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๙๔

เด็กชายภัทรพงษ์ พุ่มทอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ มอสังเวียน  

กพ ๓๕๖๐/๑๘๙๕

เด็กชายนพรัตน์ ฟูแก้ว
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๕๖๐/๑๘๙๖

เด็กชายรัชพล ภูวดล ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๕๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายธราเทพ ศรีแจ่ม
๑๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๕๖๐/๑๘๙๘

เด็กชายชัยวุฒิ มระกรณ์
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๕๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงอภิญญา เพชรน้อย
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงรุ่งรวาณี บัวผัน ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงวีรอร สมเครือ

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายศุภวุฒิ พุกเนียม

๒๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายศักรินทร์ ติบบุ้ง

๊

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๕๖๐/๑๙๐๔
นางศศิประภา แก่งอินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงฟาดิลลาห์ พรศรีสิริศักดิ

์

๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายพีระโฟม บานเปยง ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายพงษ์ฉัตร หารวัง

๒๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน รวงผึงพัฒนา

้

 

กพ ๓๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงธนิดา ปงใจ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

ศรีสัจธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายภานุวัฒน์ เสาวนิจ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

ศรีสัจธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงกุลธิดา บ่อคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)

ศรีสัจธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายกิรินทวัสตร์ กัญญาทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๑๒

เด็กชายภัทรพล สิทธิพงศ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๑๓

เด็กชายนภัสรพี เกิดคำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๑๔

เด็กชายจิรายุ รัตนเสวก
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๙๑๕

เด็กชายสิริวัฒน์ กุสุมาลย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงศิริวรรณ แซ่เติน

๋

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงพระจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงธัญสุดา พนมเวทย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๑๙

เด็กหญิงธนภรณ์ โพธิหอม

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงศุทธิดา อนันต์สลุง

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๒๑

เด็กหญิงหมวง แซ่จ๋าว
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายธนวิชญ์ ตาสุวรรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายมหรรณพ เวรุวะณารักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๒๔

เด็กชายกิตติชัย เพ็งคุ้ม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๒๕

เด็กชายชัชชัย ตากิมนอก

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สีทิม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายชิษณุพงค์ แผนสมบูรณ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายนฤเบต ระเดช
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๒๙

เด็กชายพุติพงศ์ สกลธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายภานุพงศ์ สุขสม

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๓๑

เด็กชายภูวดลย์ มโนมัย
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๓๒

เด็กชายราชันย์ แอสูงเนิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๓๓

เด็กชายวรภัทร แซ่ย่าง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายเอเชีย จางเจริญกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงเกศรา อินทะโสภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงจิรวรรณ อ่อนยิม

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงชลธิชา อ่วมทรัพย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงนภสร คามภูผา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงบงกช แซ่ย่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงพรนภัส เรียนชิน

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๔๑

เด็กหญิงพัณณิตา วงค์ขาว
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงเพียงฝน สุขวิพัฒน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายสมบูรณ์ แซ่เลียว

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๔๔

เด็กชายสรัช อินตะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๔๕

เด็กชายสิงหา อินณรงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงชรินรัตน์ สีทับทิม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงปยะดา โตวัตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๔๘

เด็กหญิงเพียงพร อดิเรก
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๔๙

เด็กหญิงมลตรา มโนมัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๖ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงวาสนา บุญผ่อง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงสุพัตรา พลบุตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๕๒

เด็กชายคุณากรณ์ ยะถา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายเอนก ขัติยะวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงภัพธาพร ศรีโลฟุง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๕๕

เด็กหญิงวาสนา มาสศาลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงสุปรีดา อินต๊ะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๕๗

เด็กชายสมพงษ์ วารีคีรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๕๘

เด็กชายนิติภูมิ ศรีสุภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๕๙

เด็กชายสุกกฤษฎ์ ลาดบัวขาว
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุธาพรธนรัตน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายภัทรภณ สังข์สุข
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงฉัตรแก้ว ศักดิเจริญชัยกุล

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงอมลรัก มโนมัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๖๔

เด็กชายแคะแซ้ง แซ่จ๋าว
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายปรวิต เทพอุดมพร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงณรัชชา จาดเมือง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๖๗

เด็กหญิงลลสา แซ่ม้า
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๖๘

เด็กหญิงวรรณิษา แก้วกก
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายพีรภัทร งามจัตุรัส
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายวรพล ทองถินพู

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๗๑

เด็กชายสุทิน กามขุนทด
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๗๒

เด็กชายอุดม พยุงพงศ์สกุล
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงดาราวรรณ รัตนแก้วธรรม

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทองมา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงปาริฉัตร สระทองมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๗๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ รินทร์สอน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๗๗

นางสาวดวงรัตน์ ปอกกันยะ
๑๒/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๗๘

นางสาวทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์
๑๒/๑/๒๕๒๕ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๗๙

นายปภังค์กร เมฆแสน
๑๗/๑/๒๕๒๕ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๘๐
นางสาวมลิตา กันทหมืน

่

๒๔/๗/๒๕๓๓ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ

์

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๘๑

นางนวลชวี แก้วลือ
๑๙/๘/๒๕๑๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๘๒

นางพิมพ์วรา เมธินธนาพัฒน์
๒๘/๓/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๘๓

นางวิภาพร รักษาสิทธิชัย ๕/๙/๒๕๐๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๘๔

เด็กชายวัชรวรงค์ นิลสุ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๑๙๘๕

เด็กชายชาญยุทธ เอียมอำ

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายติณณภพ บุญแรง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๘๗

เด็กชายธัชนนท์ หม่อโปะกู่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๘๘

เด็กชายกษิดิเดช

์

แซ่ศิล
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๘๙

เด็กชายเจมอาร์ แซ่แสน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายอนุชิต ธาดาสัมฤทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงเสาวนีย์ จิตชยานนท์กุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงสิริกรรณญา แซ่ซี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายสหรัฐ ดวงจิตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๙๔

เด็กชายทักษ์ดนัย อาษาสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๙๕

เด็กชายกิตติพล ไอ่ตอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายอนุสรณ์ สีดำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงสาวิตรี สีทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๙๘

เด็กชายวีรยุทธ อยุ่สมบูรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปลงสี

่

วัดคลองลาน  

กพ ๓๕๖๐/๑๙๙๙

เด็กชายธนภูมิ พรมมา
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมนาก ชุมนาก  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงณัฐพร พิมพ์ไธสง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนน้อย ถนนน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงอริศรา สุดสงวน

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนน้อย ถนนน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายนุกรณ์ เพียรเสร็จ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย ถนนน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงสุภชา ชูสาคร

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย ถนนน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงมุกดา ปานชาลี

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนน้อย ถนนน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงกัณฐิกา อู่อรุณ

๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายวิษณุ แถมเดช

๒๘/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงพรภิกา สว่างรัมย์

๑๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายเจษฎาพร สอนโคตร ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงณัชชา เฒ่าอุดม

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงฐาปณี ดาหา

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงมณฑา ปติธรรม ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงภิญญดา รินทะรักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงบุษยมาศ นาทองถม ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงธติกานต์ แสงศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงชลนิชา บัวจันทร์

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงปารวี ปดไธสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายพัทธดนย์ ณรงฤทธิ

์

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงธิติยา วิชาวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงวรัญญา สอนโคตร ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๘ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายวีรกานต์ จินมณี

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงชนินทร์ เมืองเหนือ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายเข็มเพชร บุญทา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายธีรภัทร สว่างศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงเมธาพร สายทองดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงชวิศา นาทองลาย

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่ตัง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงจันทกานต์ สมบุญทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงศศิญาพร พันชุรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเจริญ เนินสง่า  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายพิธีวัฒน์ พวงชืน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายภัทรดนัย นาดี

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงจิราพัชร มาดา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงสุนัฐชิฎา เหล่าเขตกิจ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายวิสุทธิ

์

นามบุราณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ อิทริน

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงกุลธิดา ปนะเก

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายธนพัฒน์ บานสีคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงเกวลี พลสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงอริสา ชัยศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงสัตตบงกช ฤทธิไกล

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงศศิกานต์ ภูฆัง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ บุษเกษ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สุขเนียม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงกันธิชา เหลียมวงษ์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงชลธิชา บุญทา

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงธัญพร ด้านเนาลา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายปุญชรัสมิ

์

โพธิเปยม

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายธนวัฒน์ เมืองแสน

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงโกลัญญา ชูพินิจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายชัชชานนท์ ยังจันทร์อิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงกัญญาพร สุวรรณพงษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงนรภัทร พานชัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงเบญญพร เพชรเลิศ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ชาญชำนิ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายณัฐนัย นาคอึง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๕๙ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงณัฏฐพร รัตนวิมุข

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงกรณิสา บุญคุ้ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายธนวัฒน์ พุกกุลนา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายรัฐภูมิ เพิมชาติ

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงหทัยรัตน์ คงประสพ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงนัฐทิญา จำปา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงธันยพร พงษ์โอสถ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงพิมพ์มาดา พุ่มพวง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายบัณฑัต บุญมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงปรารถนา กองไธสง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายสิรวุฒิ ชลเชียว

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายวุฒิชัย ลาภประโยชน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายชัยวิชิต แสงสว่าง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายธนพล อ่วมปาน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายชัยวุฒิ อยู่เปลียม

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สาระอูม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายธนวัฒน์ ทิวบุญรอด

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายสงกรานต์ ทรงพระ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายวิศวะ พันเปยม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงกนกรัตน์ นิลศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงศุภรัตน์ กวางแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายวิทวัส พิลึก

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงรุ่งนภา เจตะนะเสน

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงศรุตา สมพันธ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายภาคภูมิ ผิวเกลียง

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายกิตติพนธิ

์

เชาว์วิวัฒนากุล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงนิรุชา อินพินิจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงอรัญญา ล่าชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายกิตติยา เพ็งพันธ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงมาริสา ชัยวาลย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายพีรภัทร ใจบิดา

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์มณี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีไวย

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายนัทวี จันทลิด

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายวีรศักดิ

์

มูลเชียงใต้
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๐ / ๑๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงเกสร ศรีกล่อม

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายจีระชีพ สังข์เดช

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายธนาดล ชืนชมชาติ

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน ชูพินิจ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงพรรณพัดษา สระแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีสุพัฒนกุล

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๙๖ เด็กหญิงอาภัสราภรณ์
สามทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายชนาธิป เวียนเปะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายบุพกร ทองยศ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงสุนิตา พลรักษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงเกวลิน ฤหรมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายธีรพัฒน์ คำกองแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายธนดล เย็นนทธี

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายเขมภัสสร์ ทองชมภู

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายจีระโชติ สังข์เดช

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายพูนิพัฒน์ ชูพินิจ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงอภิชญา แก้วลี

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายระพีพันธ์ มีบุญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงนิตยา เนียงไธสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงจิรภัทร พรมสวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงอลิสา บุราณะภาย

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงนิชาภา กวกขุนทด
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๑๒

เด็กหญิงแพรวา คะสะติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงพรนภา พ่วงเกิด
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายนันทวัฒน์ สามบุญชืน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๑๕

นางสาวอรญา ดวงดุ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๑๖

เด็กหญิงจิตสุภา ชนเชียว

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายบุลกิต ภูบุญฑล
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๑๘

เด็กชายพงศ์พณิช รุ่งจำรัส
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงรัตติกาล ขุนมาตย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายสุทัศน์ ทองเชือ

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายสันติ นามภักดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๒๒

เด็กชายพิชิตชัย แก้วมะณี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงจันทร์จรี ลำไพเราะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๒๔

เด็กหญิงอุษา บุรีหลง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมิงขวัญ

่

ถาวรวัฒนา (ใต้)  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๑ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๑๒๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุญสุข
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เปยมเนตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๒๗

เด็กหญิงวริษา พิลึก
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๒๘

เด็กหญิงวนิดา ทับนาค
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๒๙

เด็กหญิงปภาวี เพิมพูน

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงชลธิชา มะเรือง

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๓๑

เด็กชายภูวดลฐ์ แข็งแรง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๓๒

เด็กชายณัฐชนน ร่วมไทย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายจิรกิตติ

์

ปดไธสง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงจิรัชยา บุบผามาลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๓๕

เด็กหญิงปทมาพร พันอาสา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงศิวารักษ์ คงคามี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงจันทิมา ศรีอยู่โยง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๓๙

เด็กหญิงจิราพร สินธุพรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงขวัญตา สวนประเสริฐ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๔๑

เด็กหญิงพอนนมัส ราชเทียน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สอนสุข
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๔๓

เด็กหญิงนันทวรรณ ผ่องกลาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๔๔

นางสาวณัฐธิดา ยิงยวด

่

๑๒/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๔๕

นางสาววาสิฏฐี โควาบุญพิทักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๔๖

นายลิขิต ศิลาเงิน
๐๓/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๔๗

นายกิติชัย ธนะทิพากร
๒๒/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๔๘

นายไพชยนต์ ศรีม่วง
๒๔/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๔๙

นางสาวกัลญา สมนึก
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ โพธิพล

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงสำราญ บึงสำราญน้อย  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงบัวชมภู จันทร์มล
๑๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงนริศรา บุญสอาด
๑๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๕๓

เด็กชายกิตติเทพ ทังหิรัญ

่

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๕๔

เด็กชายพันธกานต์ ปาปะพัง ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๕๕

เด็กชายสมเกียรติ รอดด่าน
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๕๖

เด็กชายวัชระ รอดสูงเนิน
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๕๗

เด็กชายไทยลัธ มหาสนิท
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๕๘

เด็กชายกฤษณะ จำนง
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๕๙

เด็กชายชิติพัทธ์ ตาบทอง

๒๔/๒๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๒ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายจักรพงศ์ สิงห์อุดร

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ โยธาฤทธิ

์

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๖๒

เด็กหญิงมุทิตา กล้ากสิกิจ
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงพรรณนภา จิตโสภีย์
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงวรรษมล อิมสวัสดิ

่ ์

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๖๕

เด็กหญิงศศิวิมล ปรางศรี
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๖๖

เด็กหญิงสิรินทิพย์ เขตรขาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงปณิดา พันไผ่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๖๘

เด็กหญิงปณิตา พันไผ่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๖๙

เด็กหญิงปาริฉัตร ธรรมวงศ์ษา
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงวรัทยา มาดวง

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงมาริสา แต่งงาม
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองปนแตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๑๗๒

นางสาววณิชยา อำพันธ์ ๑/๔/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๗๓

เด็กชายทรงพล เพ็งพิษ
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๗๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายสุเมธ สุดบนิด
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมพิลา
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงเข็มจิรา วิเชียรเทียบ
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงนิลยา พรหมราช ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงปยะฉัตร พวงทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงวิยดา สิงห์เรือง

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๘๑

เด็กหญิงสุภัสตรา นิลศรี
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๘๒

เด็กหญิงนริศรา ภาคเมธี ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๘๓

เด็กชายณัฐมน สีกล่อม
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๘๔

เด็กชายณัฐภูมิ มากรัตน์ ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๘๕

เด็กชายจักรรินทร์ นิลพรม
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๘๖

เด็กหญิงปุญยาพร ดีสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายมงคลศักดิ

์

บุญมีมา
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๘๘

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

คำมงคล
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๘๙

เด็กชายเดชาวัฒน์ อักษรณู ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงสุกัญญา อุลิต

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๙๑

เด็กหญิงวาลิกา กุลชา
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๙๒

เด็กชายเอกลักษ์ ม่วงพลับ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๙๓

นางสาวทัยรัตน์ มากผล
๑๔/๗/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๙๔

เด็กชายธนทัต โชโคตร ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๓ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายรังสิมันส์ อินอ่อน
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายชนะชัย กลาศรี
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๙๗

เด็กหญิงธนัชญา โฉมอ่อน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๙๘

เด็กหญิงสโรชินี ช้างด้วง
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๑๙๙

เด็กหญิงวีรดา หอมรืน

่

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงรัตนธิดา สุทรงชัย

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงแพรวา จงธรรม์

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงนำฝน จันทะมาตร ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงชนาภรณ์ จันทร์ทอง

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาถัว

่

หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๒๐๔
นางสาวมลฑาทิพย์ เข้าใหญ่

๒๔/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านแม่บัว หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงทิพย์สุดา วงษ์วาสน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงอำไพ วงสีดา

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายจักรกฤษ ขำเนินเพิม

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๒๐๘
นางทิวากร เกตทิม

๒๒/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านวังโขน หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๒๐๙ เด็กชายศักดิวิสิษฐ์พล

์

หอมระรืน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัชรวิทยา หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงเกวลิน สามัญตระกูล

๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม หนองเอือมสามัคคี

้

 

กพ ๓๕๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายอนุพงษ์ ไพศาล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๑๒

เด็กหญิงนันท์นภัส บัวผัน
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๑๓

เด็กหญิงพัสวี ธรรมเทียง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงเพ็ญ ภูมินานอก
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงมนต์นิชา ชืนบาน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๑๖

เด็กหญิงวรรณสา จันทร์สมบัติ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๑๗

เด็กหญิงสุภัทศร ต่อเสนา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงสุวลักษณ์ ปตถา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงอรอุมา กาสิวัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงอารียา ประการแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๒๑

เด็กชายชินกร เกณฑ์ขุนทด
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๒๒

เด็กชายพีระกานต์ กล้าหาญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายภูชิต นาคไธสง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๒๔

เด็กชายรณฤทธิ

์

ศรีสงคราม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๒๕

เด็กชายวรพล โพธิศรี

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายอภิชาติ ชุมคำน้อย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๒๗ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
มูลลอด

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกณฑ์ขุนทด
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๒๙

เด็กหญิงชนนิกานต์ เรืองแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๔ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงช่อฟา หลวงประทุม

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงยุวดี รัตนพลที
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๓๒

เด็กหญิงอรลิยา กลินจันทร์

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๓๓

เด็กชายพาณิชย์ ศรีพุทธา
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายสราวุธ พุทธบุรี
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๓๕

เด็กหญิงจันทกร มูลลอด

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงภัทรชนันท์ ปลดห่วง

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงวาสนา เตจ๊ะสุภา
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๓๘

เด็กหญิงศิริพร กองสี ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๓๙

เด็กชายธีรวัฒน์ เทียงราช

่

๒๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายมานิตย์ ตันสร้าง ๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๔๑

เด็กชายวุฒิชัย วงศ์เครือ
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๔๒

เด็กชายศุภฤต อาจหาญ
๑๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงวิรัชญา พยุหะ ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๔๔

เด็กหญิงธนพร กองแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๔๕

เด็กหญิงพศิกา ขันทอง
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๔๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ วงค์นารินทร์
๑๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา สาลี ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๔๘

เด็กหญิงสรัณยา บุตะเคียน
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงณัฐธิดา อยู่สุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายวทัญู วงค์แดง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ ชำนาญกิจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ พานแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทมาศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๕๔

เด็กชายธนภัทร ทัดทรง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๕๕

เด็กชายกรกรร รัศมี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๕๖

เด็กหญิงศิริประภา สุขนิมนวล

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงจิราวรรณ วิชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๕๘

เด็กหญิงอภิสรา แดนประสาท
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๕๙

เด็กชายสุวรรณ บุญล้อม
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๖๐
นายสิทธิโชค ยวงใย

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๖๑

เด็กชายธันวเทพ มูลเพ็ง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๖๒

เด็กชายธนาวุฒิ พูลไธสง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๖๓

เด็กชายวันพิสิทธิ

์

วันนู
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๖๔

เด็กหญิงพัชราภา มลตรีชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๒๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีสกุล
๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๖๖

เด็กหญิงฐิติมา สุขเกษม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๖๗

เด็กหญิงจิดาภา บุรีหลง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงสุธีนันท์ ทานัธยพงศ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงณิชกานต์ สมศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงกมลพร พิสุทธิไทรงาม

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๗๑

เด็กหญิงนลินรัตน์ พุทธโคตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๗๒

เด็กหญิงธิดาพร บุญล้อม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงนำฝน อุ่นหลาบ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๗๔

เด็กชายทัตเทพ บุญสิงห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๗๕

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญเยียม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงศิริยากรณ์ ทรภีสิงห์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๗๗

เด็กหญิงทาริกา ร่วมจิต

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงสุรีมาศ แจ้งสว่าง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๗๙

เด็กหญิงนภัสสรณ์ นักพรานบุญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงลลิตา สีสวยหูต

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๘๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ แสงสมบัติ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงภัทราภา เข็มศร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๘๓

เด็กหญิงกัญญาวี ศรีเมือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงนภาลักษณ์ ถ้วยทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๘๖

เด็กหญิงกวิตา เปลวเฟอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๘๗

เด็กหญิงธนวรรณ อันเตวาสิก
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงอชิรญา เทพา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงภัคจิรา คงดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายพงศธร โพธิแสงดา

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๙๑

เด็กชายพีรวัฒน์ อุบัติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายพงษ์พิชิต พลค้อ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๙๓

เด็กชายเฉลิมพร หนังไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๙๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ลาวดีพะเนา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๙๕

เด็กชายธีรวุฒิ สวนลำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายภูริภัทร สีม่วงงาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๙๗

เด็กชายธนพนธ์ เศรษฐกิจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เต่าทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๒๙๙

เด็กหญิงวิรุมา แก้วกาเหรียญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๖ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงพรหมพร มหาวงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงอภัสรา ผิวผ่อง

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงชลธิชา หาเพชร

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงเสาวคนธ์ ยวนยี

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงพิมพ์วิภา เทพคุณ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงธิญาดา เศรษฐกิจ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงอมราวรรณ จันทะเสา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงธนพร พรศรีชืน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงศิริขวัญ ชัยพิทักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงฑิฆัมพร วงค์มณีสัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจัน

่

คลองเจริญ  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๑๐
นางรัชนี วรขะจี

๑๓/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๑๑

นายอนิรุต ถาวรรุ่งรัตน์
๐๖/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๑๒

นางรุ่งทิวา บุษบก
๓๑/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๑๓

นางณัฐณิชา อึงธีรกุล

้

๐๒/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๑๔

นางสาวลัดดา อุปนันชัย
๑๘/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๑๕

นางสาวอำพร เกตุทิม
๑๗/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๑๖

นางสาวอัญชลี โพธาราม
๒๘/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๑๗

นางสาวอโนทัย สุดวังยาง
๑๑/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๑๘

นายกลวัชร กุลนนท์แดง
๑๗/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๑๙

เด็กชายกัมปนาท มากพูล
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายพีระพล มีสกุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๒๑

เด็กหญิงเจนจิรา ไชยบุรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๒๒

เด็กหญิงณัฐพิมล สวนสอน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๒๓

เด็กหญิงธิดาอุมา เลินไธสง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๒๔

เด็กหญิงพัณณิตา ตาทิพย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๒๕

เด็กหญิงศรัณยฉัตร ปาวรีย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๒๖

เด็กหญิงอชิรญา สมสวนจิต
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๒๗

เด็กหญิงอรวรา ทองชมภู
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๒๘

เด็กหญิงฐิติมา จันทร์เพชร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๒๙

เด็กหญิงอริสา เกศา
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายพรศักดิ

์

ภูมีแสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๓๑

เด็กหญิงกุลณัฐ บุญมีสง่า
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๓๒

เด็กชายอณุภัทร์ บัวตะคุ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๓๓

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

คลำเงิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๓๔

เด็กหญิงสุชญา สนทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงปรีญารัตน์ ลมไธสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๓๖

เด็กหญิงอนงค์นาถ มังมีสุขศิริ

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๓๗

เด็กชายชุติพงษ์ บุญเขือง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายชยากร เตียนไธสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๓๙

เด็กชายเนวิน ทับวิเศษ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายปอย เลิญไธสง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ยอดเถือน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๔๒

เด็กชายเมฆา เขือนมัน

่ ่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายมนต์ตระการ ปูสุข

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๔๔

เด็กหญิงธนัชพร ภูสัง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๔๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ คำสร้างสม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงรุ่งนภา โพธิทอง

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๔๗

เด็กหญิงวราภรณ์ สิมวิวัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๔๘

เด็กหญิงศรสวรรค์ พรไธสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๔๙

เด็กหญิงสุภนิดา จ่าทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จันทะโคราช
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๕๑

เด็กหญิงอพิณญา ทีรัก

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๕๒

เด็กหญิงอุไรพร เริญไธสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๕๓

เด็กชายจักรภัทร เย็นใจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๕๔

เด็กชายฉัตรมงคล มูลไธสง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๕๕

เด็กชายชัยวัฒน์ เสริฐศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สมสวนจิต
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๕๗

เด็กชายเสาร์เงิน พร้อมไธสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายวรรธนากร ขุนแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๕๙

เด็กหญิงธนกรณ์ เหมือยไธสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงปณิสา มีสกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๖๑
นางสาวพลอยไพลิน โคตพิมาย

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๖๒

นายเรวัติ ยุติไธสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๖๓

นายณรัฐ หมืนฤทธิ

่ ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๖๔

นางสาวศุภลักษณ์ มันคง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๖๕

นายอภิวัฒน์ ย่านกลาง
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๖๖

นางสาววิภารัตน์ ยุ่งทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๖๗

นายจักรพงษ์ มุ่งดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๖๘

นางสาวพัชรา เทียมคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๖๙

นายณัฐวัฒน์ เขือนมัน

่ ่

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๘ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายศรีสุพรรณ มายา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๗๑

เด็กชายถิระวัฒน์ การะภักดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๗๒

เด็กชายวงศกร ธรรมเทียง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๗๓

เด็กชายศักดิดา

์

ภูสีดิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๗๔

เด็กชายชาญอักษร แสนนอก
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๗๕

เด็กชายจิรวัฒน์ บานสอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๗๖

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญมาก
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๗๗

เด็กชายธีรวุฒิ สุขแสงสว่าง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๗๘

เด็กชายพัชรพล พันธ์เสน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๗๙

เด็กหญิงณัฐการณ์ เพียรกสิกรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงธนาภา ศรีจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๘๑

เด็กหญิงภานุมาศ สนโศรก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๘๒

เด็กหญิงภัทรภรณ์ จอมคำศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๘๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ เพลงสันเทียะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๘๔

เด็กหญิงภัทราพร มีแดนไผ่
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๘๕

เด็กหญิงภัทราภา ศรีภุมมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ บริบูรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๘๗

เด็กหญิงชรินทร บุญผสม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๘๘

เด็กหญิงวิรดา เพลงสันเทียะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๘๙

เด็กชายณัฐดนัย คำยวง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงศศิมา ทิพย์สุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๙๑

เด็กชายจักรวรรดิ โอตสุโท
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๙๒

เด็กชายณัฐพล สีดามุย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๙๓

เด็กชายวิษณุ ขยันกสิกร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๙๔

เด็กชายอรรถพล จันทรภูมิ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๙๕

เด็กหญิงปาริสา แสงตา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๙๖

เด็กหญิงปยธิดา จันทร์ต้น
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เห็มสุวรรณ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงมาริษา เห็มสุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๓๙๙

เด็กหญิงสุชัญญา สำเรียงรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงเคททิ ชัยรินทร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงเจสสิกา ชัยรินทร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงจารุวรรณ เกตุด้วง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงณฤดี ดาน้อย

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงนิภาพร ทรัพย์นัน

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๖๙ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงลลิตา สงค์เจริญ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงสุณัฐชา โตโทน

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงสุภารัตน์ สารคาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายชัยพร เรืองสังข์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายวิษณุ เพ็งแจ่ม

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายสุพิเชษฐ์ หลักหิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๑๑

เด็กชายอภิญญา เชือบุญมา

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๑๒

เด็กหญิงจันทกร ใยบัว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๑๓

เด็กหญิงเปรมกมล ท่านมุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๑๔

เด็กหญิงพิมลพร ทัศทรง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๑๕

เด็กชายณัฐศักดิ

์

จันทร์ต้น
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย ราษฎร์ศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายพชร เพชรทอง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๑๗

เด็กชายตรีเนตร โสจันทร์ทึก
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๑๘

เด็กชายสุเมธ โพธิศรี

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๑๙

เด็กชายปฏิวัติ นฤสุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายเมธัส เพชรทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๒๑

เด็กหญิงปนัดดา สีจันทร์ลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๒๒

เด็กหญิงภาสินี ทองออ่น
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๒๓

เด็กหญิงวัชราพร วระชินา
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงญาณิศา เหล็กคม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๒๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ เพชรทอง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๒๖

เด็กหญิงเนตรดาว นครสุวรรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๒๗

เด็กหญิงรัชฎาพร งามชัยภูมิ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงปริยาภัทร โสภาพ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๒๙

เด็กหญิงสรัลพร เยียมสมุทร

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเอน

์

ก้องประชาราษฎร์  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงพิยดา ทองปาน

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงอนันตกานต์ ขันลุย

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงตรรกกานต์ ขันลุย

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงดาลิน สมกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๓๔

เด็กหญิงจิดาภา ผ่องศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๓๕

เด็กหญิงศุภิชญา ดาสาลี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๓๖

เด็กหญิงแพรวา แก้วคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๓๗

เด็กหญิงรัตน์ชนี มาคล้อง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๓๘

เด็กหญิงเบญญาพร เกษาพร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๓๙

เด็กหญิงปวริสา สำนักบ้านโคก
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๐ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงพรสวรรค์ จังพล

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงชลธิชา ศรีมาเล้าเต่า

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๔๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แล่เขียว
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๔๓

เด็กหญิงสุนารักษ์ คงเมือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๔๔

เด็กชายศุภสิน ศรีเมือง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๔๕

เด็กชายศุภเดช สุมังคะละ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๔๖

เด็กชายธนดล สาขา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๔๗

เด็กชายธนภูมิ นุ่มมาก
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๔๘

เด็กชายธวุต จันทะเสน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๔๙

เด็กชายสุจิณดา ถนอมสิงห์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายภูริพัฒน์ ดวงใจสดชืน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๕๑

เด็กชายตรีทศพล ลือชัย
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๕๒

เด็กชายศุภกร ชูรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ทุ่งสนุ่นรัตนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๕๓

เด็กชายกวีกานต์ สอนจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๕๔

เด็กชายวรวุฒิ สุระดม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายอานนท์ พุ่มพิศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๕๖

เด็กชายธีรพล พุ่มพิศ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๕๗

เด็กหญิงขวัญทิวา เย็นราชทวี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๕๘

เด็กหญิงศิริภัสสร ภู่กลัด
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงดลญา สอนจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงณัฐกมล สร้างการนอก

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๖๑

เด็กหญิงแววดาว ศรีสมบัติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๖๒

นายณัฐวุฒิ ศิลาโชติ
๒๘/๐๔/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน ทุ่งสร้างวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๖๓

เด็กชายธวัชชัย ง้าวแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๖๔

เด็กชายรัตนพล แสงสว่าง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๖๕

เด็กชายถกลเกียรติ เทียบเทียม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๖๖

เด็กชายเจษฎากร วงค์ษาไฮ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายกฤชณัท รักเกษตรกรรม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๖๘

เด็กหญิงมาฏิกา เกษสาคร
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๖๙

เด็กหญิงวิชญาพร สุขเกษม
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ ประมูล

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงนันทพร ขจัดภัย
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๗๒

เด็กหญิงสรีดา คงขำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงธัญญภรณ์ ช่อชัน

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๗๔

เด็กหญิงแพรวา เหมือนมา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๑ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงบงกช ไพรบูลย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๗๖

เด็กชายมุนินทร สังข์เกิด
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๗๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โพธิโต

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี บึงลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๗๘

เด็กชายวรวรรณ จันทะคาด ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๗๙

เด็กชายสุทิวัส อุณหิต
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายฉัตรรินทร์ พันธ์นงค์

๒๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๘๑

เด็กชายศิริชัย ศิริฟก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๘๒

เด็กหญิงสุรภาพร ปแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๘๓

เด็กชายเกียรติก้อง ว่องวิการ
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๘๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ คงแสง ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๘๕

เด็กชายมงคล สุดไชยเรศ
๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๘๖

เด็กชายอนันต์ พันธ์เดช

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๘๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๘๘

เด็กหญิงเนตรธิดา วงค์ศรีไส ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๘๙

เด็กหญิงปรียานุช บุญเกิด ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจริญสุข

๑๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงพิสชา พิลึก ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงยุวดี ดีแจ่ม
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๙๓

เด็กชายภัทรนันท์ บุญประโคน ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายณัฐพล ปแก้ว
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงศราวดี นุชทองคำ ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๙๖

เด็กชายธานินทร์ อุลนาจันทร์
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๙๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

หลงอุย
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงชลธิชา ตุลานนท์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๔๙๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไผทรัตน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายอภินันท์ จันทร์ภูมิ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต บึงสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายฐิติโชติ แก้วพวง

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายธีรพงศ์ กิงมาลา

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายวัชรินทร์ ทุมพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายสิทธิชัย ชัยวงค์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายภูริภัทร บาลไธสงค์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงอัญญาณี ปุริเส

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงจันทกานต์ โทศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงอธิชา อายุพัฒน์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงธิติกาญจน์ กานแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๒ / ๑๒๐

้
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กพ ๓๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงสุกัญญา แดงเจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๑๑

เด็กชายณัฐพล พิมสา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังชะโอน ปาวังชะโอน  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยหงษ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงธนิสรา หลักบึง
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๑๔

เด็กชายสกลเกียรติ ดีสีทา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายนัฐพล ฉิมมา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๑๖

เด็กหญิงธนัชญา หลักบึง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๑๗

เด็กหญิงกรรวี ถุงนำคำ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงนิตยา ธรรมสิมมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๑๙

เด็กชายอภิวัฒน์ พันธ์เพชร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายนันทวัฒน์ บัวบาล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ไผ่งาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ปาระมีศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๒๒

เด็กชายภัคพงศ์ สุนทร์วัฒน์

๑๕/๑๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงจันทกานต์ อาษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๒๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ ม่วงคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงญาณภัทร ชัยแสง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงพัชญานันท์ ขันคำ

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงกฤตฐิณี จุ้ยภู่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๒๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สว่างเรียง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายทรงวุฒิ ช่างย้อม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายปติภรณ์ ศิริบุตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเจ้า วังเจ้า  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๓๑

เด็กหญิงอรปรีญา หอมดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงนิชธาวรรณ ปนะโต

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงธารารัตน์ พุเพ่ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงอภิญญา คูณลบ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงวราภา กล่อมมะโน
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงลัทพร แก่นท่าตาล
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายชุติเทพ แซ่ลิม

้

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๓๘

เด็กชายธนภัทร แก่นแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น เกษประชาสรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๓๙

เด็กชายวิทยา รุ่งเรือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายวิทยา พลแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงรุ่งธิวา ช่อชัด
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงภัทรลดา บุสดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๔๓

เด็กหญิงสังวรี ธีระบุตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๔๔

เด็กหญิงลักษิกา จบศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๓ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๕๔๕

เด็กหญิงนภาพร ศาสนะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงสายฝน สามคุ้มถิน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชายเคือง ชัยเคือง  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงปนัดดา มะหาโชติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอปล้อง พงษ์สัก  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงพินทุ์สุดา ม่นมวง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอปล้อง พงษ์สัก  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายนัด โสภา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงพัชริฎา ม่วงมี

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๕๑

เด็กหญิงภัทรธิดา ม่วงมี
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงรัชดาวัลณ์ เอกตาแสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๕๓

เด็กหญิงศิรินยา จุมพรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๕๔

เด็กหญิงอาทิตยา สินสถาน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์ สุวรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๕๖

เด็กหญิงพัชรพร แสงผ่อง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา พงษ์สัก  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ แสงจัด
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๕๘

เด็กหญิงนภาพร ใจนวล ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๕๙

เด็กหญิงจรรยาพร จิตรกล้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงแสงจันทร์ พลสักขวา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๖๑

เด็กหญิงวรัญญา แก้วบัวดี
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงสิริขวัญ พวงทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามขา พงษ์สัก  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๖๓

เด็กชายรุ้งอรุณ กรุงสุงเนิน ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงอุ้ย พอดี ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงผกามาศ ผักใหม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงศิรินภา ปองโสภา
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๒๕๖๗

เด็กหญิงการะเกด ขุนพิลึก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๒๕๖๘

เด็กชายณัฐพล นิลทอง
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๒๕๖๙

เด็กชายภูหลวง ยิงยง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงวรรณนิษา สมบุตร

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง

หนองคล้ารัตนาราม
 

กพ ๓๕๖๐/๒๕๗๑

เด็กหญิงกุลิดา ใจจันทร์
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงสุชาดา คล้ายสุบรรณ์
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
หนองคล้ารัตนาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๒๕๗๓

นายพลชัย สระทองอินทร์
๑๔/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๗๔

เด็กชายมารุต ทองประเทือง
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๗๕

เด็กชายธนากรณ์ อุ่นใจ
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงใบเฟร์น ปริพล
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จำนงค์ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงอาจรีย์ สมวงษ์ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๗๙

เด็กหญิงวารุณี แกสวดดง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๔ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงจิรสุดา กันณะสา

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๘๑

เด็กหญิงจรรยา ฝงฝน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๘๒

เด็กหญิงวรรณวิษา พุกโพธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายอนวัช อินทชิต
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๘๔

เด็กชายชิติพัทธ์ ฝอยทองล้วน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายสุพจน์ ทองคำ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๘๖

เด็กชายธิวากร ชูศรีทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๘๗

เด็กชายวันฉัตร มูลเพ็ญ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงณิชกมล ยศสูงเนิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๘๙

เด็กหญิงศิริวรรณ์ วงค์เดือน
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงธันยพร ทองคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงศุภสุดา ทองคำ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๙๒

เด็กหญิงฐานิดา ยูวะเวส

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำอุ่น หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๙๓

เด็กหญิงอรินทร์ พงษ์ดี
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๙๔

เด็กชายวุฒิชัย อินสุข
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงปณฑิตา ม่วงพิณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงฟาใส ไตรมนต์
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมอเจริญ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๙๗

เด็กชายศิลา ทรัพย์เสถียร ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๙๘

เด็กหญิงชวาลา ฉิมโยง
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงณัจฉรียา พรมสอาด
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงธีรารัตน์ แจ่มประแดง

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงลลิตา ปกกาโถ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงสินีนาฎ แก้วตา

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงภัณฑิรา กบขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายกรรวี ท้าวจัย

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายนวดล แก้วศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายกิตตินันท์ นามวิจิตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายศุภชัย จันทำ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายอลงค์กต บุญขันธ์ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายศิริโชติ สบเผ่า

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายพีระเทพ สร้อยจันดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงจิรนันท์ โพธิพฤกษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๑๒

เด็กหญิงสุณิสา ทองเกือ

้

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๑๓

เด็กหญิงบัณฑิตา เสือทอง ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๑๔

เด็กหญิงลลิตา แก้วศิริ ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๕ / ๑๒๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายเจษฎาพร ลูกศร
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๑๖

เด็กชายณัฐพล พันธ์ไม้ ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๑๗

เด็กหญิงวรัญญา รัตนจินดาโชค
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงกรองทิพย์ แซ่หาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๑๙

เด็กชายคทาวุธ แซ่จ๋าว
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายจารุเดช ลาดลี

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๒๑

เด็กหญิงญาณิศา แซ่ว้า
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงณัฐกมล ประจำถิน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายณัฐเดช แซ่ม้า
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายดนุเดช แซ่เติน

๋

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๒๕

เด็กหญิงดรุณี มีซิล
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงนริสา สวนมีสาร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๒๗

เด็กชายปุณกานต์ แซ่เติน

๋

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๒๘

เด็กชายพลพล พรหมเอาะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๒๙

เด็กหญิงมนปรวีร์ จอมศิริวัฒน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายรังสิมันตุ์ เรืองคุ้ม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๓๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ วรพัฒนะดำรง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงอรวรา บุญชู
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๓๓

เด็กชายจตุพล คมขำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงชลธิชา บุญชู
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๓๕

เด็กชายพงศธร หนูสถิตย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๓๖

เด็กชายภูมินทร์ คำสาย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๓๗

เด็กหญิงมุธิตา ประจำถิน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ แซ่ว้า

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ พรหมเอาะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงเตือนใจ แซ่ม้า

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๔๑

เด็กหญิงเมษา โสภา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิทอง

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายสราวุฒิ ศรีโลเพียน

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๔๔

เด็กชายอภิวัฒน์ คชฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๔๕

เด็กหญิงอรทัย สุทธิวงศ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๔๖

เด็กหญิงกฤตพร วิมลวชิรเมธี
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๔๗

นางสาวฐิติกา แซ่ย่าง
๒๘/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๔๘

เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา จอมศิริวัฒน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๔๙

นายทักษิณ แซ่ม้า
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๖ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายทักษ์ดนัย ทองประเทือง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๕๑

เด็กชายนที ทิมทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๕๒

เด็กชายนราวิทย์ ยังสิริชล
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายสุทัศ ลาดลี
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงอรพรรณ สุทธิวงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ หินดาต  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงฐานิตา วงศ์กันหา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๕๖

เด็กหญิงแพรวนภา พูลสาริกิจ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขึน

้

เขาชุมแสง  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๕๗

เด็กหญิงเกษแก้ว ดิษกร
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๕๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย สมจันทร์
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๕๙

เด็กหญิงชญานิศ จำปาทอง ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงชาลิสา เรืองศรี

่

๒๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อินทร์ขอ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๖๒

เด็กหญิงนำฟา เสสัง
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๖๓

เด็กหญิงนิสา จูสิงห์
๑๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๖๔

เด็กหญิงวรรณภา ทาดวงตา
๑๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๖๕

เด็กหญิงวาสินี กลินรอง

่

๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา เขาชุมแสง  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๖๖

เด็กชายกัญญาวีร์ บรรณสี ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๖๗

นางสาวนงลักษณ์ เอียมรักษา

่

๑๔/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านเพชรมงคล ไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๖๘

เด็กชายธรรมรักษ์ คำมลฑา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๖๙

เด็กชายทีมมาดริด สุดวิลัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ วัดไพรสวรรค์  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายชัยวัฒน์ วันโน

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๗๑

เด็กหญิงเปรมกมล จีนเพชร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๗๒

เด็กชายอำพล อิมคำ

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๗๓

เด็กหญิงพัชรา คำบรรลือ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๗๔

เด็กหญิงปาลิดา คำบรรลือ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๗๕

เด็กหญิงปริชญา เกษี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๗๖

เด็กหญิงพรนิดา ยศไกร
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงนงลักษณ์ สุขสำราญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงดวงสมร อินกรัด
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๗๙

เด็กชายบัณทวี พลพรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายนัทธพงศ์ จันแดง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๘๑

เด็กชายวิรัตน์ เกษร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คำบรรลือ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๘๓

เด็กหญิงฐิติมา พลากร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๘๔

เด็กหญิงนันทวรรณ เกตุแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๖๘๕

เด็กหญิงบวรรัตน์ ทิมเทศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงรัชนก แสงจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๘๗

เด็กหญิงวนิดา ชัยศิริ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๘๘

เด็กชายวรายุทธ ทวนธง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เมฆี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายญาณจักขุ์ กลินจันทร์

่

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๙๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อบเชย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๙๒

เด็กหญิงพิมพิกา หนูทัศน์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๙๓

เด็กชายจามร เงินทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงจิรนันท์ ชืนตา

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๙๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรประสิทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงณัฐณิชา โสภาค
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ถาวร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๙๘

เด็กชายธนัตถ์ พลากร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๖๙๙

เด็กชายธีรพงศ์ กลินจันทร์

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงปณฑิตา โพธิบัลลังค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงพัชริดา ร้อยมา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

ใจไหว
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงภูวษา นาคบาตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงเขมิกา พลาพล

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงสุรัญชนา เพ็ชรรักษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายจิรพงศ์ ศรีเคร่ง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายภูผา แตงเย็น

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายธนดล จกน้อม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายธนภูมิ คมขำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายเทวินทร์ ภู่เพชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๑๑

เด็กชายธีรเมธ ระถาพล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๑๒

เด็กชายธีระพัฒน์ สุนทรพฤกษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงศิริมา มาโยธา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๑๔

เด็กหญิงศุภมาศ ภู่ภีโญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๑๕

เด็กชายนเรศ ครุธแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๑๖

เด็กชายอัครชัย วรรณา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๑๗

เด็กชายชนัดพล บ้านสระ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๑๘

เด็กชายธิติวุฒิ มาน้อย
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๑๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

โพเทพ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๘ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายกฤษณพงษ์ ขอนทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๒๑

เด็กชายจารุพิชย์ ปานคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๒๒

เด็กชายจิรวัฒน์ โพธิบัลลังค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๒๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ อนุสนธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายวันชัย บัวเผียน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายวีระวุฒิ มณีประวัติ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๒๖

เด็กชายศราวุฒิ คำชู
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายอดิเทพ คงสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๒๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ทรัพย์ปราชญ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๒๙

เด็กหญิงธนิษฐา พิมพ์สุวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ข่ายทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงศศิธร ยายอด
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๓๒

เด็กหญิงสุพัตรา กุเบน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๓๓

เด็กชายถาวรศักดิ

์

บาระเมศ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๓๔

เด็กชายพงศธร พลาพล
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๓๕

เด็กชายภานุมาศ ขอนทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๓๖

เด็กชายศุภกร สีสุขสาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๓๗

เด็กชายสมมาตร ช่อชัน

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๓๘

เด็กหญิงชนาภา คุ้มวงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงนิสา คำภารถ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๔๐ เด็กหญิงประภาพรรณ
ศรีบุบผา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๔๑

เด็กหญิงศัญชนี สีพุก
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๔๒

เด็กชายเฉลิมวุฒิ ขุ่ยลานหญ้า
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงสาธิตา สุขผล
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๔๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร จรพรม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๔๕

เด็กชายอำนาจ บำรุงวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๔๖

เด็กชายณรงศักดิ

์

วงษ์กันทะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทวงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๔๘

เด็กชายณฐนนท์ เกตุมูล
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๔๙

เด็กชายชาญชัย เขียวสำริต

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายภูริทัต ครุฑแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๕๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เดชะผล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๕๒

เด็กชายธนชัย เมืองช้าง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๕๓

เด็กชายเอกวิทย์ วงษ์จีน
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๕๔

เด็กหญิงเสาวนีย์ ถาวร
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๗๙ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๗๕๕

นายธีรเจต เพชรเอียม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๕๖

เด็กหญิงภัทรา สินสิงห์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว วัดกุฏิการาม  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๕๗

เด็กหญิงวนัสนันท์ สุปนนะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนำตก วัดทุ่งนำตก  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พงษ์เสือ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๕๙

เด็กชายวัชระ บุญมาก
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงแววตา ครุฑแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๖๑

เด็กหญิงวารุณี สูตรเลข
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงนฤมล โพธิบัลลังค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงสิรินทรา คชรักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ วารีย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๖๕

เด็กหญิงอริยา หอมรืน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๖๖

เด็กชายจตุรพร คุณอาษา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๖๗

เด็กหญิงสุรัสวดี มีศรีสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางลาด วัดบางลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๖๘

เด็กหญิงปาริชาติ นาโตนด
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว วัดบางลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก รุกขชาติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว วัดบางลาด  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายสิทธิโชค บดีรัฐ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๕๖๐/๒๗๗๑

เด็กหญิงภาวินี เทียนคำ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๕๖๐/๒๗๗๒

เด็กชายขจรพงษ์ เสาวนิจ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๕๖๐/๒๗๗๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อาชาพล
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๕๖๐/๒๗๗๔

เด็กชายชยณัฐ ขอนทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๕๖๐/๒๗๗๕

เด็กหญิงชุติกานต์ ศิริมาลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๕๖๐/๒๗๗๖

เด็กชายฐิติพงษ์ รอดกสิกรรม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๕๖๐/๒๗๗๗

เด็กหญิงจิรนันท์ เรืองอ่อน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๕๖๐/๒๗๗๘

เด็กหญิงอภิสรา มะลิพรม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๕๖๐/๒๗๗๙

เด็กชายนวพล ธุระไชย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองห้วยยัง

้

วัดคลองราษฎร์เจริญ
 

กพ ๓๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงอริษา บุญยรัตน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๘๑

เด็กชายณราศักดิ

์

ศรีทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๘๒

เด็กหญิงรัฐนิยา มีศรีสวัสดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๘๓

เด็กหญิงอริญญา ทองปาน
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๘๔

เด็กชายอัครภัทธิ

์

คุ้มวงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๘๕

เด็กหญิงอนุธิดา สุรเดช
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๘๖

เด็กชายศราวุธ พลากร
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๘๗

เด็กชายเจษฎา ปรางทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๘๘

เด็กชายเพิมพูน

่

กล่อมเกลียง

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๘๙

เด็กหญิงชลลดา อาจหาญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๐ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เกิดช่อ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๙๑

เด็กหญิงจีรนันท์ พุ่มมัน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๙๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ ดำทรัพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงเอวิตรา อินทพงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงนพวรรณ เม็งกะวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงเจนจิรา ทองคำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๙๖

เด็กหญิงปยพร สมนึก
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๙๗

เด็กชายนัทพงศ์ ปรางทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๙๘

เด็กชายพฤทธิพร นันทะวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๗๙๙

เด็กชายวงศกร อินกรัด
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ จันเนตร

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงบุษยา ขลังวิเชียร

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงขวัญจิรา สุชัยยะ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงอุษามณี เสือด้วง

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงปทมพร สงคุ้ม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงกนกวรรณ บดีรัฐ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงรัตนากร เกตุณรงค์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงปาริชาติ หอมรืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงนิชา ไม้แดง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงณัฐวรรณ บุญกันท์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายพงค์พิสิฎฐ์ สิทธิพร

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๑๑

เด็กหญิงอักษราภัค คำบรรลือ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๑๒

เด็กชายพัชรพงศ์ ทวนธง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๑๓

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

เหลียมบาง

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ยิมเจริญ

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๑๕

เด็กหญิงฐิตารีย์ มันอำ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๑๖

เด็กหญิงนรีรัตน์ อุดมสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๑๗

เด็กชายภานุวัฒน์ เดชะผล
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๑๘

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เรืองวงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงสโรชา รอดกสิกรรม
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงสุนันทา คำโสดา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๒๑

เด็กชายธวัชชัย มาน้อย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงทิพย์จุฑา เดชะผล
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๒๓

เด็กหญิงสุกฤตา อุดมแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๒๔

เด็กชายไชยวัฒน์ เขียวแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๑ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๘๒๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ พลอาชา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๒๖

เด็กชายณัฐพล ขอนทอง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๒๗

เด็กชายธนะพัฒน์ คุณมัน

่

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ กล้าหาญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ มะยมหิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ วายุบุตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๓๑

เด็กหญิงกานต์ธีรา ลุณาวรรณ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงชริดา บัวบาน
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๓๓

เด็กหญิงฐิติวรดา หอมรืน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๓๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ชูศิลป
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๓๕

เด็กชายธีรพัฒน์ สีทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๓๖

เด็กชายพิสิษฐ์ น่วมไทย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ มณีนก
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๓๘

เด็กชายพีระสิทธิ

์

มาน้อย
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๓๙

เด็กหญิงธันยพัต พงศ์ไกรเลิศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงนพรดา บุญวิเศษ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงนันทิพร เพ็งน้อย
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๔๒

เด็กหญิงภัทรธิดา เดชะผล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๔๓

เด็กหญิงรสสุคนธ์ เทียนชัย
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๔๔

เด็กชายวิทยา วงษ์จีน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๔๕

เด็กชายศิริชัย รอดกสิกรรม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๔๖

เด็กชายอนุสรณ์ พะโยม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๔๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กัลพฤกษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงสุจิพรรณ ชูศิลป
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงสุพิชชา โพธิกุดสัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงสุภาวรรณ มาน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๕๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อินทพงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๕๒

เด็กชายมนตรี จันทร์อยู่
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงนิตยา ขอนทอง
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงมินตรา อินทพงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๕๕

เด็กหญิงโยษิตา มาน้อย
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงวิภาดา เทียงธรรม

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ โพธิบัลลังค์

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๕๘

เด็กชายนันทชัย บุญสุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๕๙

เด็กชายปวีร์ เพชรรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๒ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายภาสกรณ์ ศรีแสงทรัพย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๖๑

เด็กชายศักดา รอดกสิกรรม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๖๒

เด็กชายศุภวิชญ์ เพชรอ้อน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ราชทรัพย์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๖๔

เด็กหญิงกชพร อินทพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงปริชญา ทองศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๖๖

เด็กหญิงทิพานัน พิลึก
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๖๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บางพาน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๖๘

เด็กหญิงณัฎฐิณิชา มีมาก
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๖๙

เด็กชายธัชรินทร์ มะยมหิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงธิดา หอมมาลา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๗๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กัลปพฤกษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงภัควดี ไพโรจน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๗๓

เด็กหญิงทิพวรรณ น้อยนารถ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๗๔

เด็กหญิงรัตติกาล แซ่ลิม

้

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๗๕

เด็กชายพิพัฒน์ สามสุวรรณ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๗๖

เด็กชายนิพนธ์ ราชทรัพย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๗๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ครุธแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๗๘

เด็กชายขจรเกียรติ มีสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงนฤตยา อุ่นคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายสุวพรรณ แท่งทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๘๑

เด็กชายคมสันต์ หมีไพรพฤกษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๘๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ ไพโรจน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๘๓

เด็กชายศราวุฒิ ชูศักดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ คลังภักดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๘๕

เด็กชายปรมินทร์ มะลิพรม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ รักพ่วง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๘๗

เด็กหญิงกฤติยา อินกรัด
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายนันท์ณภัทร ดิสกุล

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๘๙

เด็กหญิงนภัสสร สว่างภพ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายวิริทธิพล

์

แผ่ทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๙๑

เด็กชายศาสตรายุ นิลรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๙๒

เด็กชายภาณุพงศ์ นุ่มเกลียง

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๙๓

เด็กชายวรเมธ จินาวัง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๙๔

เด็กหญิงชลธิชา หงษ์ยนต์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๓ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงฐิติมา ต้นโพธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๙๖

เด็กหญิงพิมภัทรา อังคุนันท์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๙๗

เด็กหญิงกัลยา จูสิงห์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงภัทรมน โพธิชัย

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๘๙๙

เด็กหญิงอาทิตญา อำชืน

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงธัญพิชชา เพชรอ้อน

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายวัชรพงษ์ ทองอยู่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงสุพรรษา ไหวพริบ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายศิรินภัส มาน้อย

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายรัชพล ศิริขวัญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงอรวรรณ สุดประสงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงวรรณศิริ ดิษฐหมง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สายสรณ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงมติมนต์ ทับทิม

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงภาวิณี พะโยม

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงประภารวี ทองมาก

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๑๑

นายกวีพจน์ บรรจง ๖/๐๘/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๑๒

นางฐิติมา เฟองฟุง ๗/๐๕/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๑๓

นายสุวรรณโชค เหล่าเขตวิทย์
๕/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงนุชจนาถ ผ่องลุนหิต
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๑๕

เด็กชายยศพล ครุฑนาค
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๑๖

เด็กชายเอกรัตน์ เล็กกลิน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๑๗

เด็กชายอภิรักษ์ จันทร์ทา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๑๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ไพโรจน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บดีรัฐ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงภัทรวดี พลอาจ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๒๑

เด็กหญิงเกตุสณี เข็มเงิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทังสุวรรณ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายอนุวัฒน์ พลอาจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๒๔

เด็กชายจักราวุธ โมกมัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองคำขาว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๒๖

เด็กหญิงแพรวรุ่ง โคตรสีทา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงชนัญชิดา จ่านาค
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงอนุสรา ขรพัฒน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๒๙

เด็กหญิงพิยะดา บดีรัฐ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๔ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายณรงค์ชัย คงสิงห์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายคมสัน เมฆี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๓๒

เด็กชายนฤพนธ์ มาน้อย
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงกัลยาณี พลแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กชายสุวรรณรักษ์ นุสนธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงกนกวัลย์ ขอนทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขอนทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โมกมัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๓๘

เด็กชายอนุชา ดีบุญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๓๙

เด็กชายธรรมรัตน์ เทียนคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายกฤติพงศ์ ม่วงเอียม

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๔๑

เด็กชายกฤษฎา ทวนธง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๔๒

เด็กชายกฤษณะ เนือไม้

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๔๓

เด็กชายกันติทัต นาชัยชาญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๔๔

เด็กชายกิตตินันท์ สีม่วง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๔๕

เด็กชายเกริกชัย ชาญสมา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๔๖

เด็กชายก้องภพ บัวขาว
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๔๗

เด็กชายจรรยวรรธ เขินแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๔๘

เด็กชายจิตรกร สำอางสะอาด
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๔๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ปรางพลอย
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ล้วนโค

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๕๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

ชูศักดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๕๒

เด็กชายเจษฏา มาน้อย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๕๓

เด็กชายเจษฏา วายุบุตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๕๔

เด็กชายเจษฎากร ถาวร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๕๕

เด็กชายฉลองรัฐ ระเจริญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๕๖

เด็กชายชัยมงคล ศรประสิทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๕๗

เด็กชายชัยวัฒน์ เรืองวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๕๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ กัลปพฤกษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๕๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ เงินทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายชุติพงษ์ เนือไม้

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๖๑

เด็กชายฐิติภัทร ข่ายทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๖๒

เด็กชายณรงค์กร เกตุแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๖๓

เด็กชายณรงค์ชัย สิทธานนท์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๖๔

เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิบัลลังค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๒๙๖๕

เด็กชายณัฐพงษ์ หงษ์ยนต์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๖๖

เด็กชายณัฐพงษ์ อภิพุทธิกุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๖๗

เด็กชายณัฐพล กนกสิงห์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๖๘

เด็กชายณัฐภัทร กระต่ายทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๖๙

เด็กชายณัฐภัทร การะเวก
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วปองปก

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มณีเขียว
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดประสงค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์ขาว
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๗๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

มีฤาสาร
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๗๕

เด็กชายเดชานนท์ เดชพงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๗๖

เด็กชายทรงฤทธิ

์

โปยขุดทด
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายทรัพย์เจริญ ไชยราช

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๗๘

เด็กชายทวีวิทย์ แก้วจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๗๙

เด็กชายทศวัฒน์ สุโพธิแก้ว

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายทักษ์ดนัย ขุนปตถา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๘๑

เด็กชายทัศไนย สะสาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๘๒

เด็กชายธนกร เงินทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๘๓

เด็กชายธนกร มาน้อย
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๘๔

เด็กชายธนกิต กรรไกรทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๘๕

เด็กชายธนพล เมฆี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๘๖

เด็กชายธนพัฒน์ มาน้อย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๘๗

เด็กชายธนภัทร พลไกร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๘๘

เด็กชายธนะพร สีโสภา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๘๙

เด็กชายธนาวุฒิ รุกขชาติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายธวัชชัย มาน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๙๑

เด็กชายธวัชชัย สายเปลียน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๙๒

เด็กชายธวิช แหยมนิม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๙๓

เด็กชายธันภัทร สีพุก
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๙๔

เด็กชายธานินทร์ แก่นคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๙๕

เด็กชายธีรภัทร ฟกทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๙๖

เด็กชายธีรวัฒน์ กัลปพฤกษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๙๗

เด็กชายธีรวัต โมลาลาย
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๙๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

ปุยฝาย
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๒๙๙๙

เด็กชายนครินทร์ หอมรืน

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๖ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายนที ภูครองผา

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายนรากร สดชืน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

มาน้อย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายบุญฤทธิ

์

โพธิบัลลังค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายปวริศร์ โฉมยงค์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายปญจวิทย์ สายแวว

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายปญญากร ขอนทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายปณณวัฒน์ อินทพงษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายปยวัฒน์ ขอนทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายปยวัฒน์ มหึมา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายพงษ์ตะวัน รุกขชาติ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายพนมกร โพธิบัลลังค์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายพรเทพ ดำทรัพย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายพายุ อุดมลาภ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายพีรภัทร สระแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายพีรภัทร อ่างรัมย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายภาคภูมิ คำเขียว

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายภาณุภัทร เนียมเปรม

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายภานุพงศ์ คำเผือก

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายภานุพัฒน์ พลากร

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ ศิริพล

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายภราดร ภูผิวฟา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายภูวนาจ เกตุพงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายภูสิทธิ

์

โพธิบัลลังค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายมงคล กาญจนมณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายมนพัทธ์ เทียงธรรม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายยศสุนทร ทองแกมแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายระพีพัฒน์ นิลนำเงิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายรัชกร อินทพงษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายวชิระวิชญฺ์ บดีรัฐ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายวชิราวุฒิ มาน้อย

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายวราเทพ คงจุัย

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายวศิน พลทิพย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายวิรัตน์ หงษ์ร่อน

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายวิวัฒน์ เอมทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายวีระพล เนือไม้

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายวีระสิทธิ

์

มีสำราญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายศรัณย์ภัทร มาน้อย

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายศราวุฒิ บดีรัฐ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายศราวุธ ครุธแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายศิริชัย เหมือนทิม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายศิวกร เตจะนะตา

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายศุภชัย ภู่จีน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายศุภวัฒน์ เชือรอด

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายสกลวรรธน์ ชัยมงคล

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายสหรัฐ ขอนทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายสายชล รอดกสิกรรม

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายสุรเชษฐ์ หญ้าลาภ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายอดิศร ขอนทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายอดิเทพ กัลพฤกษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายอนุชัย บดีรัฐ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายอมรเทพ แก้วประดับ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายอมรเทพ ชูแผ้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายอัครพล บัวบาน

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงกนกพร คงคาดิษฐ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ทหารเสือ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงกนกวรรณ พลเยียม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงกฤตยา พลแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงกฤติมา เหง้าชาลี

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ เกตุพงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงกิติมา บุญมาก

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงเกวลิน รุกขชาติ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงขจิตา โพเทพ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงเข็มทอง แปนจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงจริยา จำปามี

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๖๕ เด็กหญิงจันทราลักษณ์
รอดกสิกรรม

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงจารุวรรณ คชพล

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงจิดาภา ไกรยงค์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงจิตรวรรณ จันทโท

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงจิตอนันทา สว่างแจ้ง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๘ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงจิรนันท์ เชือวงค์

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงจิราวรรณ เกษร

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงจิรนันท์ เนือไม้

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงจุฑาภัทร ตาทิพย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงจุฑามาศ หมอกเมฆ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงชนม์นิภา คลังภักดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงชนม์นิภา พรมมี

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงชลธิชา ใจบุญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงชลธี ถาวร

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธนานันท์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ รอดเขียว

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ดีบุญ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ถมทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงณิฐธิดา ปนเพชร

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงณัฐพร จันพุด

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงณัฐพร จ๋องบุญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงณัฐภัทร อันยงค์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงณัฐวัลย์ อินพหล

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงณิชนันท์ สุระเดช

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงณิชา กัลปพฤกษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงณิชาภัทร ปาสี

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงดวงกมล บดีรัฐ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงดารารัตน์ โคตรภูมี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงดาราวรรณ แผ่ทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงดารินญา โพธิเงิน

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงทิพยรัตน์ มาน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงทิพย์พญา แสนชมพู

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงทิพวรรณ เนตรสว่าง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงธนาพร เจริญศิลป

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มุกดา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงธารารัตน์ เขินแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ บดีรัฐ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงนภาพร อินยัง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงนริศรา มาน้อย

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงนริสา ชูศิลป

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๘๙ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงนันทยาภรณ์

หอมจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงนัยนา จันมาก

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงนาถยา ปนใจ

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงนิตยา ขำขจร

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงนิธิชา อ่อนรอด

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงนิสากร ถาวร

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๑๑

เด็กหญิงนำค้าง อาชาพล
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงนำหวาน นิลรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงบัณฑิตา เกิดพงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๑๔

เด็กหญิงบุญยานุช จันภูทัด
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๑๕ เด็กหญิงเบญญาวรรณ
ดำทรัพย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงปนัดดา สมบูรณ์ศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๑๗

เด็กหญิงประภัสสร คงสุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๑๘

เด็กหญิงประภัสสร บัวบาน
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๑๙

เด็กหญิงปรียนันท์ มาน้อย
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีคะเรศ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงปยนุช โมลาลาย
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๒๒

เด็กหญิงเปรมวดี พึงอินทร์

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๒๓

เด็กหญิงพนัดดา ภู่ชม
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๒๔

เด็กหญิงพรชิตา จันแดง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๒๕

เด็กหญิงพรทิพย์ เนือไม้

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงพัชตราภรณ์ อินพหล

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๒๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทพงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๒๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ อุดมสุข
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๒๙

เด็กหญิงพิชญา ชูศิลป
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สังข์มะนะ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๓๑

เด็กหญิงพิไลพร ขรพัฒน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๓๒

เด็กหญิงเพชรงาม ไพโรจน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๓๓

เด็กหญิงเพ็ชชรี รอดกสิกรรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๓๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา วิจิตรภาพ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๓๕

เด็กหญิงภัณฑิรา สุรเดช
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๓๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ อนุสนธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๓๗

เด็กหญิงภัทราวดี เมฆี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๓๘

เด็กหญิงภาณุมาส อินทปาลิต
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๓๙

เด็กหญิงภาวินี แก่นขาว
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๐ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงมนัญพร หนองหลวง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงมัณฑนา ขอนทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๔๒

เด็กหญิงมุธิตา ไชยรัมภ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๔๓

เด็กหญิงเมษา พิมลี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๔๔

เด็กหญิงยลรดี กลินจันทร์

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงรักชนก อติสัทธากุล
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๔๖

เด็กหญิงรัชฎาพร อินทพงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๔๗

เด็กหญิงรัชนก เจริญศิลป
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๔๘

เด็กหญิงลลิตา จันแดง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๔๙

เด็กหญิงลลิตา มาน้อย
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงลลิษา แก้วชุย

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๕๑

เด็กหญิงลักษมี พลแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงวรพิชชา ไม้แดง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๕๓

เด็กหญิงวรรณวิภา พิลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๕๔

เด็กหญิงวรัญชลี แก่นคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๕๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ดียิง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๕๖

เด็กหญิงวรินดา ดียิง

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๕๗

เด็กหญิงวรินทร หมีไพรพฤกษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๕๘

เด็กหญิงวริษฐา เกษี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ บดีรัฐ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงวิจิตรา ยืนยง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงวิชญาดา โยชนะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๖๒

เด็กหญิงวิภาดา บุปผากอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ ราชบุตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๖๔

เด็กหญิงวิลาสินี ชูศิลป
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๖๕

เด็กหญิงศรันย์พร แก้วคำใสย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๖๖

เด็กหญิงศรัณย์พร เพชรรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๖๗

เด็กหญิงศศิธร ผิวผ่อง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงศศิธร อุดมสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๖๙

เด็กหญิงศศินา เหมือนอินทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงศศิลักษณ์ โพธิบัลลังค์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงศันสนีย์ คำบรรลือ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงศิริขวัญ พูดดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๗๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ ถมทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๗๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บดีรัฐ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๑ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๑๗๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เรืองปุย
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๗๖

เด็กหญิงศุภานัน เกษี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๗๗

เด็กหญิงสบาย แสงสุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๗๘

เด็กหญิงสมใจ บดีรัฐ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๗๙

เด็กหญิงสายธาร พลแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงสิริกัลยา แดงพัด

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๘๑

เด็กหญิงสิรินันท์ บดีรัฐ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงสิริภาภรณ์ สังวร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๘๓

เด็กหญิงสุธาสินี พลไกร
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๘๔

เด็กหญิงสุธิดา โพธิบัลลังค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๘๕

เด็กหญิงสุธิมา รอดกสิกรรม
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๘๖

เด็กหญิงสุนันทา ขอนทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๘๗

เด็กหญิงสุนิษา นิมคำ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๘๘

เด็กหญิงสุพิชชา พลาพล
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๘๙

เด็กหญิงสุภัทรา อินทพงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงสุวรรณา หอมรืน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๙๑

เด็กหญิงอติกานต์ ศรีสันต์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๙๒

เด็กหญิงอทิติยา เนือไม้

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๙๓

เด็กหญิงอภิชยา ศรีเกาะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ แมลงภู่
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๙๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ สินประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๙๖

เด็กหญิงอรวรรณ เกษี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๙๗

เด็กหญิงอาทิตยา หลักหลวง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๙๘

เด็กหญิงอารดา บดีรัฐ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๑๙๙

เด็กหญิงอาริสา สงคุ้ม
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงอุบลวรรณ อาชาพล

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายณภัทร โพธิบัลลังค์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายพนมกร คีรีรมย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายโภควินทร์ ม้วนทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายสุวันชัย มากเหลือ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงพัชราภา แจ้งสวน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงจีรนุช เทียงธรรม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงพิยดา ถมทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงกัญจนา มาน้อย

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงปรียากร สูบุญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๒ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงรุจิวรรณ เฮงตระกูลเวนิช

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๑๑

เด็กหญิงณิชารัตน์ อู่ทอง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๑๒

เด็กชายณภัทร หอมรืน

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๑๓

เด็กชายพงศ์ปณต แสนตากร
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๑๔

เด็กหญิงณิชนันทน์ วัชรนันทวิศาล
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๑๕

เด็กหญิงวารุณี ภู่จีน
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๑๖

เด็กหญิงธีร์จุฑา คงไทย
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๑๗

เด็กชายไชยฤทธิ

์

เมฆี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๑๘

เด็กชายธีรภัทร จันนาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๑๙

เด็กชายศตายุ ไม้แดง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายสิรดนย์ สระแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๒๑

เด็กชายอุดมโชค บุตรหล่อ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๒๒

เด็กหญิงกชพร สุภาพรหม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๒๓

เด็กหญิงจตุรพร สาวเพ็ชรดี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๒๔

เด็กหญิงชนัญชิดา เภดาร
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๒๕

เด็กชายนพเก้า อินทพงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๒๖

เด็กหญิงณัชชา ชูศิลป
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๒๗

เด็กหญิงณัฐิชา พลอาชา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๒๘

เด็กหญิงมติมนต์ อินยัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๒๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

ลือก้อง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงกวินทิพย์ กัลปพฤกษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๓๑

เด็กชายพัทธนันท์ บดีรัฐ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๓๒

เด็กชายโยธิน รักษ์สิงห์
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๓๓

เด็กชายวรพงษ์ พลขันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๓๔

เด็กชายอานุกูล ไพโรจน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๓๕

เด็กหญิงกัลยา ครุธแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๓๖

เด็กหญิงธัญชนก บัวเผียน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๓๗

เด็กหญิงวรรณฤดี ศรีผ่องใส
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๓๘

เด็กหญิงศุทธินี ถาวร
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๓๙

เด็กหญิงอัญญานี นิลนำเงิน
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายภาณุภูมิ อนุสนธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๔๑

เด็กหญิงชลทิชา โมราลาย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๔๒

เด็กชายเดโช สมอนาค
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๔๓

เด็กชายญาณพัฒน์ มีสุข
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๔๔

เด็กหญิงสุภัสสร ยิงรัมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๓ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๒๔๕

เด็กหญิงอารยา
สักกายะกรมงคล ๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๔๖

เด็กชายธนากร เกตุพงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๔๗

เด็กหญิงกชพร มุกดา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๔๘

เด็กหญิงเกศสุดา บดีรัฐ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๔๙

เด็กหญิงจารุวรรณ ถาวร
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงวิลาสิณี ขวัญกล้า

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๕๑

เด็กชายบูรพา รอดเขียว
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๕๒

เด็กหญิงวาสนา กินเจริญ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๕๓

เด็กหญิงภัทรวรรณ ทาลุมพุก
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๕๔

เด็กชายนฤพล อินทพงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๕๕

เด็กหญิงเจติยา กาศสีมูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๕๖

เด็กหญิงเปรมฤดี บุญบุตร
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๕๗

เด็กหญิงอารยา ทาปน
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๕๘

เด็กชายพรภวิษย์ ชูแผ้ว
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๕๙

เด็กหญิงจิรัชญา ปตถาทาสูง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายวีรภัทร ดอนแดงปน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๖๑

เด็กหญิงเบญญาภา อุ่นเมือง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๖๒

เด็กหญิงโยษิตา เนตรชาย
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๖๓

เด็กหญิงฟาลิดา สุริวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงสุชาวดี ชัยมงคล
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๖๕

เด็กชายศิวกร ถาวร
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๖๖

เด็กหญิงพิมลดา พรมเกตุ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๖๗

เด็กชายพิเชฐ พลไกร
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๖๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ผอมสูง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๖๙

เด็กหญิงเกษสุนี เสาวนิจ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

รักษ์สิงห์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๗๑

เด็กหญิงพุฒิธาดา อุตมกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยน้อย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๗๓

เด็กชายธนิสร
สักกายะกรมงคล

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๗๔

เด็กชายศักวรากุล อินทพงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๗๕

เด็กชายวินัย ทวนธง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๗๖
เด็กชายณัฐโชติพงษ์ เรืองสังข์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๗๗

เด็กหญิงวีรณัฐา ตุ่นแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๗๘

เด็กหญิงสุจิตรา มณีพราย
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๗๙

เด็กหญิงกานต์สิรี เมืองหลวง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๔ / ๑๒๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายกิตติคุณ เหลืองสกุลวงศ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๘๑

เด็กชายชัยวัฒน์ สุชัยยะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๘๒

เด็กชายชินวัตร ระเบียบ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๘๓

เด็กหญิงภคพร กิติโยธี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๘๔

เด็กหญิงสุธิดารัตน์ แผนจู๋
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๘๕

เด็กชายธีรภัทร คงคุ้ม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๘๖

เด็กชายรัฐภูมิ สระทองเขียว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายธนากร ชัยยอด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายณัฐวัตร โพเทพ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๘๙

เด็กชายปวิธชาติ ขรพัตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายจตุพร มาน้อย

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๙๑

เด็กชายชนาธิป ศิริมงคล
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๙๒

เด็กชายปนทัศน์ กลินจันทร์

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๙๓

เด็กชายพิชิตชัย ชำนาญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๙๔

เด็กชายนิพนธ์ คีรีรมย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๙๕

เด็กชายปติทัสสน์ ปะวัศจิ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๙๖

เด็กหญิงธีรกานต์ นิลพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๙๗

เด็กชายธีรโชติ มีสุข
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๙๘

เด็กชายธีรภัทร ดิษสวน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๒๙๙

เด็กชายวัฒนา เดชะผล
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายณัฐกุล เสือด้วง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเยียม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงพิชชาพร แซ่เซียว

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คงจุ้ย
๑๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กสินัง

๑๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายเมธัส กัลพฤกษ์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงปยนันท์ พลอาชา

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายภูวดล มาน้อย

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ไพโรจน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายวันชัย คลำอ๊อด

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายศราวุธ ยอดเพชร

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๑๑

เด็กชายไกรสร บัวบาน
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๑๒

เด็กชายธนาวุฒิ ไพโรจน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน พลอาชา

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๑๔

เด็กชายยุทธนา รักสิงห์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปายาง วัดไตรภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๕ / ๑๒๐

้
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กพ ๓๕๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงเกศรา ณ ลำปาง ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงปยนุช เพ็ชรฤทธิ

์

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๑๗

เด็กชายกฤษฎา นุชแม้น
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงสิริวิมล สุ่มทรัพย์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๑๙

เด็กชายจิรพัฒน์ ขันทะเสน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงสุกัญญา คำเย็น

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๒๑

เด็กชายกฤศดา วิเศษศักดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ หงษ์ทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีโตนด
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๒๔

เด็กหญิงยุวดี ริดระสระ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๒๕

เด็กชายยุทธนา หงษ์ทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๒๖

เด็กชายณัฐภูมิ แสงสว่าง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๒๗

เด็กหญิงเบญจพร อนุยูร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงกนกพรรณ ถาวร

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๒๙

เด็กชายณัฐพงษ์ รอดอ่อน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายคุณากร มังสมบัติ

่

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๓๑

เด็กหญิงกชกร ลาล่วง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๓๒

เด็กหญิงดวงมณี ปลังดี

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๓๓

เด็กหญิงนิภาพร เฟองน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงศศิธร แสงอรุณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงสายพิน จันอ่อน
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๓๖

เด็กหญิงอัฐภิญญา นามมลตรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๓๗

เด็กชายญาทิป อินทสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๓๘

เด็กชายสุธินันท์ น้อยนารถ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๓๙

เด็กหญิงศิขรินธาร แก่กล้า
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงสุนิสา พิพวนนอก

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๔๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

โพธิไกร

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๔๒

เด็กชายชินกร เกียวฟน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๔๓

เด็กชายไอย์เรวัต อึงเส็ง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๔๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นุสนธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๔๕

นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ต้น
๐๗/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๔๖

นางสาววีรญา ดิษฐจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๔๗

นางสาวศิรินันท์ เมฆจันทึก
๑๕/๗/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดไตรภูมิ  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๔๘

เด็กชายสุวรรณ จำปาทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๔๙

เด็กชายจรัสศรี สังคง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๖ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายณัฐพล ศรีสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๕๑

เด็กชายจิรายุทธ เรือศรีจันทร์

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๕๒

เด็กชายภูริภัทร เรืองมาลัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงภัทราวดี จันทะวรรณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๕๔

เด็กหญิงพิมรดา เรืองมาลัย
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๕๕

เด็กชายภูวเดช โพธิสา

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๕๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

ว่าวสูงเนิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเฉลียง วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๕๗

เด็กหญิงตะวัน สำลีปน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๕๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ หาญสุนทร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๕๙

เด็กชายกิจติพงษ์ สังประเสริฐ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายเดชาพล เดชะผล

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๖๑

เด็กชายทวีชัย จันทร์เยียม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๖๒

เด็กชายเทพพิทักษ์ โพธิไพจิตร

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๖๓

เด็กชายธนาธร ทองแท้
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๖๔

เด็กชายพิทวัส แสงนาค
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๖๕

เด็กชายภูมิวัฒน์ หงษ์สะใน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๖๖

เด็กชายวีรภัทร พิมพา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๖๗

เด็กหญิงกรรติมา เนรไกร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๖๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ มีศรีสวัสดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๖๙

เด็กหญิงจิราวรรณ เคียงข้าง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภิลาลัย

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๗๑

เด็กหญิงนิลวรรณ สมทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๗๒

เด็กหญิงเนตรชนก เครือภู่
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๗๓

เด็กหญิงสิริลทิพย์ มะลิพรม
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายกิตติธัช อินเลียง

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๗๕

เด็กชายชนัญช์ บรรเทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๗๖

เด็กชายปฐมพงศ์ อินเลิศ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๗๗

เด็กชายปยะ สระทองบุตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๗๘

เด็กชายวันเฉลิม จันชืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๗๙

เด็กชายวีรภัทร สิงห์ลอ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายศรัญยู สาทิพย์จันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๘๑

เด็กชายสมเกียรติ มะโนน้อม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๘๒

เด็กชายสุวรรณ แก่นนาดำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๘๓

เด็กหญิงกฤตยา ศรีสอน
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กนกสิงห์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๓๘๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร โยชนะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๘๖

เด็กหญิงณัฎฐชยา โพธิระย้า

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๘๗

เด็กหญิงนฤมฑ กลินขวัญ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๘๘

เด็กหญิงนิศาชล ใจรืน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๘๙

เด็กหญิงนุชวรี เพชรรอด
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงวราภรณ์ พิกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๙๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ภู่จีน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๙๒

เด็กหญิงสมพร บุญยัง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา เกตุวงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๙๔

เด็กหญิงหัทยา พรน้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๙๕

เด็กหญิงอรพิณ บุญส่ง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๙๖

เด็กชายกฤษฎา แก้วศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๙๗

เด็กชายขจรยศ ขอนทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๙๘

เด็กชายฐาปกรณ์ น้อยคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๓๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อนุสนธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายทวีชัย พุ่มใย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายธนธัส มากมูล

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายราเชนทร์ บวบหอม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายวัชรพงษ์ ร่วมญาติ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายสรัล สุขเปรม

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายสหภาพ ประเสริฐศรี

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายสุทัศ ชำนาญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายสุเมธี แก้วถึง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายอนุสรณ์ ทิพย์สุคนธ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงขนิษฐา รู้สมัย

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศิริอ่อน

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๑๑

เด็กหญิงนันทนา แหวนเงิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงนันทิยา ทวนธง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๑๓

เด็กหญิงปรียา อำนวย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๑๔

เด็กหญิงลำไพพร วงษ์เสงียม

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๑๕

เด็กหญิงวาสนา ถาวรกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๑๖

เด็กหญิงสุพิชชา แสนทวีสุข
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๑๗

เด็กหญิงอัญชลี ชูแผ้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๑๘

เด็กชายชัยยา ทีมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๑๙

เด็กชายกฤตเมธ ทานท่า
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๘ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายกฤษณะ สรฤทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๒๑

เด็กชายบารมี อู่คงคา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๒๒

เด็กชายภฤศ อยู่เกิด
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๒๓

เด็กชายสุพจน์ ถนอมเผ่า

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๒๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร พิมโซ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๒๕

เด็กหญิงณัชชยา ต่ายจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๒๖

เด็กหญิงศศิวิมล หนองหลวง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๒๗

เด็กชายณัฐภูมิ บัวอุไร
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๒๘

เด็กชายปริยนันท์ ฤทธิอยู่

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๒๙

เด็กชายพิมาย ชุณหชา
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายอธิภัทร สุภาพร

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๓๑

เด็กหญิงณัฐสุดา คงสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๓๒

เด็กหญิงนันทกา จันทร์เล็ก
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๓๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ อินทร์สุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๓๔

เด็กหญิงปวีณา ดำทรัพย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๓๕

เด็กหญิงสิริวัฒนา ถมทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๓๖

เด็กหญิงณิชาภัทร ปนทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๓๗

เด็กชายธรรมรัต แสงเงินชัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๓๘

เด็กชายธิปไตย อ่อนกล้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๓๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ถมทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายประพนธ์ ชูคุ้ม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๔๑

เด็กชายสราวุฒ พะโยม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๔๒

เด็กชายอาณัฐ รัตนพลธีร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๔๓

เด็กหญิงแคทรียา อิมเทศ

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๔๔

เด็กหญิงณัฐภรณ์ เพชรแหน
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๔๕

เด็กหญิงดลนภา ศรีสอน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๔๖

เด็กหญิงธารารัตน์ โพธิผา

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๔๗

เด็กหญิงนุชนาถ ชารักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๔๘

เด็กหญิงปภาวี อิมคำ

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๔๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุวรรณคร
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงมันฑนา ไพโรจน์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๕๑

เด็กหญิงอัจฉรา คำเบิก
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๕๒

เด็กหญิงมนฤดี ทัพแสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๕๓

เด็กหญิงศดานันท์ เชือชัยนาท

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๕๔

เด็กชายวุฒิพัฒน์ พลกล้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๙๙ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๔๕๕

เด็กหญิงสุธิดา อินเมฆ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมพงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิไกรวิทยา วัดคลองพิไกร  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๕๗

เด็กหญิงศศิวิมล สนเจียม
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๕๘

เด็กชายอดิศร คำโสภา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๕๙

เด็กชายณัฐวรรณ พาระแพน
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงณัฐศิกานต์ รู้สมัย

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๖๑

เด็กชายวัชระ สุขแปน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๖๒

เด็กชายวรวุฒิ โพธิบัลลังค์
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๖๓

เด็กชายณัฐพล ทิพย์ขุนทด
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๖๔

เด็กชายชัยมงคล ดำทรัพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๖๕

เด็กหญิงจิดาภา รุ่งหนองกระดี

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๖๖

เด็กชายรพีภัทร ภู่จีน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๖๗

เด็กหญิงจันทิรา เนือไม้

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๖๘

เด็กหญิงผกามาศ โพธิบัลลังก์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๖๙

เด็กหญิงสุพรรษา หลักด่าน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงมณฑิตา แจ่มนิล

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๗๑

เด็กหญิงอฏิมา ฤทธิอยู่

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๗๒

เด็กหญิงอัมพกา สุกจิตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๗๓

เด็กหญิงจินตนา จันแดง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วัดโคกวัด  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๗๔

เด็กหญิงสาริศา บุญสุด
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงพิไกร วัดจำปากายงค์  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๗๕

เด็กหญิงอันดา หมันหนัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๗๖

เด็กหญิงใบเตย ดวงแสงเหล็ก

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง วัดรัตนปทุม  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๗๗

เด็กหญิงกนกาญจน์ ข่ายทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังตะแบก วัดไร่ดง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๗๘

เด็กหญิงภัทรวดี อึงชัยพงษ์

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๗๙

เด็กชายอลงกรณ์ พะโยม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงกนกพร ขอนทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงดาราวรรณ มาน้อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๘๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อังกาบ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำใส วัดไร่ดง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๘๓

เด็กหญิงสุกานดา ส่องแสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๘๔

เด็กชายวงศกร สีลาดเลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๘๕

เด็กชายนัฐวุธ ส่องแสง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๘๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ แสงคำ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๘๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

คุ้มวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๘๘

เด็กหญิงดรุณี น้อยชาวนา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๘๙

เด็กหญิงทิวาพร บุญแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๐ / ๑๒๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงมาริสา ส่องแสง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๙๑

เด็กหญิงภัทรธิดา ดิษสวน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๙๒

เด็กหญิงขวัญฤดี วิเทศพงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยปารัง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๙๓

เด็กชายกิตติภพ มาน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๙๔

เด็กชายพีรพัฒน์ คล้ายไชย
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๙๕

เด็กหญิงฐานิกา เคยทำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๙๖

เด็กหญิงจริงใจ บุตรชน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๙๗

เด็กหญิงรัตนมน ปนมะณี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๙๘

เด็กหญิงอนันฑิญา เอียมสนิท

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๔๙๙

เด็กหญิงณัฐชิตา หมอนคุด
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงนันทิดา ไวยโภชน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงกชกร คุ้มเณร

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายอนุชิต ศิริกิจ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายณัฐกรณ์ เจริญศิลป

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายอิสระ ประสิทธิแสง

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลายมี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายเจตนิพัทธ์ หมอนคุด

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายนันทวัฒน์ แสงโห้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายปติภัทร รุ้งกระดี

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายศราวุธ เรืองอ่อน

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายรติกร รักพ่วง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๑๑

เด็กหญิงฐิติมน โคตสุวรรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีหนองแสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๑๓

เด็กหญิงเบ็ญจมาศ เกิดพงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๑๔

เด็กหญิงอัยวรา ระถาพล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๑๕

เด็กชายอตินันท์ รุยไกรรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดิบมะพร้าว วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๑๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สิงหนาโคภาส
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๑๗

เด็กชายหัสดี จีนเพชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๑๘

เด็กชายนิธิพัฒน์ จีนเพชร
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๑๙

เด็กชายเตชิต เพชรวงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายภูวนาท อัวหงวน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๒๑

เด็กชายอดิเทพ ศรีชัย
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๒๒

เด็กชายศิวกร ทับทิม
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๒๓

เด็กหญิงไอยริน นารอด
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๒๔

เด็กหญิงอังสนา นารอด
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๑ / ๑๒๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๕๒๕

เด็กหญิงชุติมา จีนเพชร
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๒๖

เด็กหญิงหรรษา แสงสว่าง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๒๗

เด็กชายกิตติภณ ขำโยม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๒๘

เด็กชายชัยพร เกิดพงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๒๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พลปราบ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายยุทธศาสตร์ โยชนะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๓๑

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ส่องแสง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๓๒

เด็กชายสุพจน์ อ้นปาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๓๓

เด็กหญิงชาลิสา ภูมิประโคน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๓๔

เด็กหญิงณัฐชา เหว่าขจร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๓๕

เด็กหญิงธิดาวรรณ เสือนิม

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๓๖

เด็กหญิงนภสร สายปาน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๓๗

เด็กหญิงบัณฑิตา กตะศิลา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๓๘

เด็กหญิงเบญญาภา คำชู
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๓๙

เด็กหญิงวันนิสา โยชนะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงวิรมณ ปนมณี

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงอัมอพัฒชรา

้

โยชนะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๔๒

เด็กชายเพชรแท้ สินธุโคตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานกระทิง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๔๓

เด็กชายจิรเมท ชาวพิมาย
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๔๔

เด็กชายธนชัย ละเลิง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๔๕

เด็กชายนพดล โตกำแหง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๔๖

เด็กชายพงศพัชร สร้างนอก
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๔๗

เด็กชายพชรพล แจ่มหม้อ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๔๘

เด็กชายวีรวัฒน์ พงษ์เสือ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๔๙

เด็กชายศุภณัฐ เพ็ชรพูล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

สุดใจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๕๑

เด็กชายอานนท์ เหลียมสิงขร

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๕๒

เด็กหญิงกรนิภา สลับสี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๕๓

เด็กหญิงชนิชา คุ้มเณร
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๕๔

เด็กหญิงณัฐณิชา มะโนรักษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๕๕

เด็กหญิงอภิญญา พลพรม
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๕๖

เด็กหญิงสุธาสินี รัตนวรรณ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๕๗

เด็กชายธันวา วงศ์สนิท
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๕๘

เด็กชายชัยสิทธิ

์

คุ้มเณร
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๕๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ดิษสวน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๒ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายสิรายุ สงเชือ

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๖๑

เด็กหญิงกชวรรณ ชูสงดำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๖๒

เด็กหญิงณัฐธิดา อินสกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๖๓

เด็กหญิงพรวิมล มณีเขียว
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๖๔

เด็กหญิงวรัทยา เกิดพงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๖๕

เด็กหญิงอนัญญา ขันชะลี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานทอง วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๖๖

เด็กชายพีรวิชญ์ ฤทธิมนต์

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๖๗

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร เสือด้วง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๖๘

เด็กหญิงอารยา ภูบรรทัด
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๖๙

เด็กหญิงจันทิมา ทังทอง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงบุษกร ผิวผักแว่น

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๗๑

เด็กชายจิระ เกิดพงษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๗๒

เด็กหญิงสุนันทา นาคกลำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๗๓

เด็กชายเอกกวี หมีดำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๗๔

เด็กหญิงปวีณา หมอนคุด
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๗๕

เด็กหญิงมณฑิรา สีเขียว
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๗๖

เด็กหญิงอรอุมา คำชู
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๗๗

เด็กหญิงอรทัย ต้นเกตุ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๗๘

เด็กหญิงชลธิชา สดใส
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๗๙

นางสาวนัฐพร ไวฉลาด
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๘๐
นางสาวพรนภา ฤทธิมนต์

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๘๑

นางสาวสิราวรรณ เกิดพงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๘๒

นางสาวสุนิสา หมอนคุด
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๘๓
เด็กชายตันณ์ติกรณ์ ยิมบุญเกิด

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๘๔

เด็กหญิงชฎาพร ตาทิพย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๘๕

นางสาวศิรินทิพย์ ดิษสวน

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๘๖

เด็กหญิงสุทัตตา นารอด
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๘๗

นางสาวจันจิรา เอียมพงษ์

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๘๘

เด็กหญิงวาทินี พุ่มน้อย
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๘๙

นางสาวเจนจิรา บุญลือ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๙๐
นางสาวอังกอร์ หนูหอม

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๙๑

นางสาวอารียา อุบลราษฎร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๙๒

นางสาวรุ่งภาวรรณ ย้ายมา
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๙๓

นายภาคภูมิ โพไข่
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๙๔

นางสาวศศิณา แก้วงาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๓ / ๑๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๕๙๕

นางสาวจันทร์จิรา ศรศิลป
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๙๖
นางสาวธัญญาลักษณ์ ประสิทธิเขตการ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๙๗

นางสาวชลธิชา จีนเพชร
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๙๘

เด็กชายภูริพัฒน์ สระเกตุ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๕๙๙

เด็กชายฐากูร พงษ์จันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงอาภัสรา เกิดพงษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงภัทราวดี บุญมีรอด

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงลดาภรณ์ สมอนาค

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงจีรนันท์ ธรรมสร

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงชลธิชา ฉายพล

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงจันทราภา เครือมณี

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายวิชยะ แจ่มหม้อ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงชนนันทธ์ สระเกตุ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ม่วงมัน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายวินัย ดีมาก

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายธนากร เกิดพงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๑๑

เด็กชายกิตติพันธ์ คะระออม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๑๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ คะระออม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๑๓

เด็กชายนพรัตน์ ศรีภูธร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๑๔

เด็กชายธีรเมธ พลากร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๑๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

มณีเขียว
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๑๖

เด็กชายรัฐภูมิ แสงโห้
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๑๗

เด็กชายมงคล สมะณะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๑๘

เด็กชายเมธาสิทธิ เจริญศิลป
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูมิเมือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงมีนา ดิษสวน

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๒๑

เด็กหญิงวาสนา มันคง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงรุ่งนภา ฉายา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๒๓

เด็กหญิงชฎาพร สอิง

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๒๔

เด็กหญิงปพิชญา สระแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา ปูทวด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๒๖
เด็กหญิงพิมพกานต์ รักพ่วง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๒๗

เด็กชายภพธรรม เอียมอำ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๒๘

เด็กหญิงทิฆัมพร ตาทิพย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๒๙

เด็กหญิงกฤติยา แพงมี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๔ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายปรเมษฐ์ ระถาพล

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๓๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ขอนทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานสะเดา วัดสุวรรณาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๓๒

เด็กชายกระเษม บดีรัฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงศรัญญา พลากร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๓๔

เด็กหญิงนนทวรรณ ใจหม่อง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๓๕

เด็กหญิงวายามิน ถมยา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๓๖

เด็กหญิงเบญจภรณ์ โคสอน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๓๗
เด็กหญิงสกาวเดือน อ่อนจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๓๘

เด็กชายบุญชนิต คูณกลาง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๓๙

เด็กชายอภิวัฒน์ คุ้มเณร
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายนิคม กุลมิง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๔๑

เด็กชายวันชัย เกิดพงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๔๒

เด็กชายรพีพัฒน์ บุญแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แจ่มหม้อ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังชะโอน วัดลานทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๔๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มณีเขียว
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงสุพัตรา จันพุฒ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๔๖

เด็กชายอรรถพันธ์ พรมแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๔๗

เด็กชายธนาวัฒน์ เจินยุหะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๔๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สมอนาค
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงจันทมณี แสงเพชร
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายภัณฑิรา ทองคำทา

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๕๑

เด็กหญิงวรากร กันทะแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๕๒

เด็กหญิงศุกลภัทร จันพุฒ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๕๓

เด็กหญิงเสาวรส ส่องแสง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๕๔

เด็กหญิงภัทรา อินทิปปญญา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๕๕

เด็กหญิงปณณพร มาชู

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๕๖

เด็กชายศักดิดา

์

นารอด
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๕๗

เด็กชายเกษมศักดิ

์

ธงศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๕๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คมปลาด
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๕๙

เด็กหญิงศิรินทิพย์ แก่นคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าไม้ วัดอินทาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายธนพล ดิษภา

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๖๑

เด็กหญิงเยาวภา ปญญา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๖๒

เด็กหญิงสริดา รวบรัด
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๖๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ จันคง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๖๔

เด็กชายสุภนัย แหละปานแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๖๖๕

เด็กชายถิรวัฒน์ ซือสัตย์

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๖๖

เด็กชายปยวัฒน์ ชังแช่ม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๖๗

เด็กหญิงธัญชนก สุขประเสริฐ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๖๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหมือนวิหาร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๖๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พัชนี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงกิตติมาพร ทองรักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๗๑

เด็กหญิงปุณยาพร วิไลรัตน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๗๒

เด็กหญิงภคพร เจนจบ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๗๓

เด็กชายพิชัย แซ่มัว
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๗๔

เด็กชายธวัชชัย พระวะเวช
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๗๕

เด็กชายนนทวัต ปราณี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๗๖

เด็กหญิงโศภิษฐา สุดาจันทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๗๗

เด็กชายภูวดล พุ่มพวง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๗๘

เด็กหญิงนำฝน สระทองวี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๗๙

เด็กหญิงปริยาภัทร อินเลียง

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงนรารัตน์ ดอกบัว

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๘๑

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ อินเมฆ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๘๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เขียวแดง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๘๓

เด็กชายศุภากร ประภัทร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๘๔

เด็กหญิงอาทิตยา รูปเขียน
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๘๕

เด็กชายธนาบดี เสียมศักดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๘๖

เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์อามาส
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ครุฑพาหะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๘๘

เด็กชายสัทธา คงแรต

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๘๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ประสม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงธนัญญา ทันเรือง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

เทวาพิทักษ์  

กพ ๓๕๖๐/๓๖๙๑

นางณัฐชยา สุขประเสริฐ์
๐๙/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๖๙๒
นางสาวปญญ์ชนิตา เนตะศาสตร์

๑๐/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงอัปสรสวรรค์

นวลทิม
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๖๙๔

เด็กหญิงจิราพร นวลทิม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๖๙๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุขมี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๖๙๖

เด็กชายปริญญา ศักดินูญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๖๙๗

เด็กหญิงแก้วตา โมคลัก
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๖๙๘

เด็กหญิงวิทยานันท์ วจีสัตย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๖๙๙

เด็กหญิงธัญญาเรศ บำรุงเชือ

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๖ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงมัณฑนา สีทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายชยานันท์ มากสาคร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายอาทิตย์ ชาวระหาญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงชนาภา บรรจง

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงฐิตากร แขกวงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงสุกัญญา เจนจบ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงธนพร ขันฐ์ทอง

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงเบญจพร รอดเขียว

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงบุญนิศา ม่วงแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายบัญญวัติ แจ่มทุ่ง

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายกรวิชย์ วงศ์ธิ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๑๑

เด็กหญิงธนัชพร ครองชน
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๑๒

เด็กชายอภิเดช บุตรเพชร
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๑๓

เด็กชายรัชภูมิ พลอยครุฑ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๑๔

เด็กชายธนภมิ ขาวสวย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๑๕

เด็กชายวีระภาพ งามกระโทก
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๑๖

นายชลอ วัตตเสรี
๑๗/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๑๗

เด็กชายปวริศ แสนดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร พานทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ โพธิเตีย

์ ้

 

กพ ๓๕๖๐/๓๗๑๙

เด็กชายกิตติพงษ์ หมีคุ้ม
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายชินธิป ยิมสุข

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๒๑

เด็กชายชินาธิป เทศทับ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๒๒

เด็กชายเมทา สุขสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๒๓

เด็กชายรุ่งเจริญ จาดเปรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๒๔

เด็กชายอภิวิชญ์ ไวเกษตรกรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา สว่างใจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๒๖

เด็กชายสรณ์สิริ มุกดา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๒๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ เขียววิลัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๒๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จูด้วง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๒๙

เด็กชายเอกภพ สอนสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธรรมรักษ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๓๑

เด็กหญิงชมพูนุท แหยมวงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๓๒

เด็กหญิงธนัชพร ประกอบเสียง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงณิชญานันทร์

เจนจบ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๓๔

เด็กหญิงพรปวีณ์ ยิมสุข

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

สามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๗๓๕

เด็กหญิงอัญชลี ตรีวิเศษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๓๖

เด็กชายมีนา อยู่คง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๓๗

เด็กชายชนะกิจ ไปเจอะ
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๓๘

เด็กชายธนโชติ พจนเลขา ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแขม สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองเจริญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงศิรินัญ จันคง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม สามัคคีธรรม  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๔๑

เด็กชายกมลเชษฐ์ จันทรเผือก
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๔๒

เด็กชายพสิษฐ์ สังข์ทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๔๓

เด็กหญิงชลธิชา ปราณี
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๔๔

เด็กหญิงปยรัตน์ พุดหอมโพธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ หนองข่อย  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๔๕

เด็กชายญาณวัฒน์ พัดพ่วง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน เกาะสีเสียด  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๔๖

เด็กหญิงกชกร เจนจบ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน เกาะสีเสียด  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๔๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เจนจบ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน เกาะสีเสียด  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๔๘

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์คง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน เกาะสีเสียด  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๔๙

เด็กหญิงอรปรียา เจนจบ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน เกาะสีเสียด  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา สีสุก

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน เกาะสีเสียด  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๕๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ จูด้วง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน เกาะสีเสียด  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๕๒

เด็กชายวันเฉลิม พันขอ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๕๓

เด็กหญิงธนสมร ทองคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๕๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ประจักษ์เทียม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๕๕

เด็กชายจิรวัชร นามโคตร
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๕๖

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญประเสริฐ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๕๗

เด็กชายฐิติพงค์ ทองยอดอิน
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๕๘

เด็กชายปุญญพัตน์ ธุงจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๕๙

เด็กชายอภิชาติ ทองดอนหอย
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงจิตรานุช จันหอม

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๖๑

เด็กหญิงพิมใจ ม้วนอ้อม
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๖๒

เด็กหญิงมัสซี ดำสนิท
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๖๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีลูกหมอก
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๖๔ เด็กหญิงศศินันทกาญจน์

เพียนดิษฐ์

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๖๕

เด็กหญิงศิรประภา ช้อยฉิมพลี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๖๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ โสสีทา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๖๗

เด็กหญิงนิภาวรรณ สุพัตรา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๖๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ตราชู

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๖๙

เด็กหญิงอรัญญา อุบลรัตน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๘ / ๑๒๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายรพีพัฒน์ พิศสารี

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๗๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองครุฑ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๗๒

เด็กหญิงนัทธ์หทัย ปอมสุวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๗๓

เด็กหญิงกาญจนา ลอสวัสดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๗๔

เด็กหญิงดาราวดี ปตภัย
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๗๕

เด็กชายจักริน วิงประโคน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๗๖

เด็กหญิงพนาวรรณ บุญวงศ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๗๗

เด็กชายวุฒิชัย มีแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๗๘

เด็กชายศรายุทธ ประดาสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๗๙

เด็กชายศุภณัฐ ทับทิมทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงลลิตา คุ้มภัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๘๑

เด็กหญิงสิโรรัตน์ ศรีเมฆ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา โพธิประชีพ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลานตาบัว บึงพระนางทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๘๓

เด็กชายต่อสกุล สุขเกษม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๘๔

เด็กชายสรวิชญ์ สะระนัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๘๕

เด็กชายภาษิต สุขมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๘๖

เด็กหญิงชลตวรรณ สมดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๘๗

เด็กหญิงดนุลดา ไกรหาร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๘๘

เด็กหญิงธัญชนก อินเลียง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๘๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไชยบัง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงนุชนาฏ โพธิชัย

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๙๑

เด็กหญิงปยะฉัตร นาคคงคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๙๒

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทิพยามาตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๙๓

เด็กหญิงวรัญญา กาแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๙๔

เด็กหญิงสุภัสสรา นนทะบท
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๙๕

เด็กหญิงอภิญญา จูอินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๙๖

เด็กชายพุทธินันท์ ตรวจนอก
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๙๗

เด็กชายวาคิม ทีรัก

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๙๘

เด็กชายทัชชัย เกตุแย้ม
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๗๙๙

เด็กหญิงจันทิมา มูลทองสงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายคุณากร กาดแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ ไพราม

๑๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๐๒
เด็กชายพิริยากร บุตรอินทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายสาธิต จันทพิทักษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายธีรภัทร ดาวลาย

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๐๙ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงเพชรสาคร กันวงค์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงกนกพร ประทุมโช

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงเขมิสรา รังสร้อย

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายธนารักษ์ บุญช่วย

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายพีระพัฒน์ เกตุด้วง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายกีรติ นาคคงคำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๑๑

เด็กชายหัศภากรณ์ โกสุม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๑๒

เด็กชายณัฐภูมินทร์ แก้วกาญจน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกศกาสร ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๑๓

เด็กหญิงเมฆขลา วรดิษฐ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๑๔

เด็กหญิงจินต์จุฑา ทองเชือ

้

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๑๕

เด็กหญิงชลธิชา เอียมสกุล

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๑๖

เด็กหญิงผกาวดี ทองเชือ

้

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ปรือพันไถ  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๑๗

เด็กหญิงวันวิสา อินเลียง

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๑๘

เด็กชายศุภวิชญ์ คำตะวงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๑๙

เด็กหญิงสุทธิดา กลินยา

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงวนิศรา สมานมิตรมงคล

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๒๑

เด็กหญิงสุชิราภรณ์ บุญเทียง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๒๒

เด็กหญิงพัชราวดี สอนใจดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงรัตน์ติยากร แสงรัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๒๔

เด็กชายวัชรินทร์ พุกนุ่น
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๒๕

เด็กหญิงอรวรรณ อ่อนสำลี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๒๖

เด็กหญิงอินธิรา กิสิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๒๗

เด็กหญิงรุ่งศสิ อิมเอียม

่ ่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๒๘

เด็กหญิงอนันตญา อ่อนละมูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๒๙

เด็กชายอัครพล ฟกบาง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายเกรียงไกร บัวแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๓๑

เด็กหญิงชลรดา งิวเรือง

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๓๒

เด็กหญิงธนวรรณ อินทะเสน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๓๓

เด็กหญิงพิมพ์วิภา บำรุงภักดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๓๔

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ เรืองวงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๓๕

เด็กหญิงวริศรา แสงดาว
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๓๖

เด็กหญิงอัจจิมา คำเทียง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๓๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ขอนทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๓๘

เด็กชายธนภัทร วิเชียร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๓๙

เด็กชายธีรภัทร์ ชำนาญหัตถ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๐ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงนาราภัทร บัวคลี

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๔๑

เด็กหญิงอุษา อินเลียง

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๔๒

เด็กหญิงเพ็ญศิริ ชำนาญหัด
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๔๓

เด็กหญิงเมธาวี น้อยพงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๔๔

เด็กหญิงกรรณิกา เทพบุรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๔๕

เด็กหญิงอาริสา ทุมไข
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๔๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ เชียงทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๔๗

เด็กชายชยพล บุญพยอม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๔๘

เด็กหญิงวีรากร ลุกคผล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๔๙

เด็กหญิงศรัญญา เหลียมจุ้ย

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงศิริวรรณ มาน้อย

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๕๑

เด็กชายศุภกร บุญมาเรือง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๕๒

เด็กหญิงสุพัตรา สังคโต
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๕๓

เด็กหญิงอรัญญา ดาสา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๕๔

เด็กหญิงอริสรา ปนจุลัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๕๕

เด็กชายพงศักดา ชัยนามน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๕๖

เด็กหญิงณิชา คำอิม

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๕๗

เด็กชายพนธวัช เกตุแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๕๘

เด็กหญิงพรทิพา สุ่มงาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๕๙

เด็กหญิงมาร์ยวี อินทะสอน
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงวันดี คงเมือง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๖๑

เด็กชายศรายุทธ ขุนสืบ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๖๒

เด็กหญิงศิริพร นุ่มเกลียง

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๖๓

เด็กหญิงกัญยาณี พวงรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๖๔

เด็กหญิงจริยา ศรีวิชัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๖๕

เด็กหญิงปยาพร ปุนปุย
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๖๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ แสงอรุณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ มาอ่อน

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๖๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ณรงค์ศักดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๖๙

เด็กชายกิตติกร อยู่กรัด
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายโกวิท บุญสุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๗๑

เด็กหญิงชนาภา ปญญา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๗๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ภูหมืน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๗๓

เด็กหญิงชุติกานต์ ชาชาญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๗๔

เด็กหญิงฐิติยา สุหัส

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๑ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๘๗๕

เด็กชายณัฐชาติ กัลปพฤกษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๗๖

เด็กหญิงณิชาภัทร เชือแพ่ง

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๗๗

เด็กหญิงธิติยา พุทธพร
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๗๘

เด็กหญิงนภัสสร หอมแก่นจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เจริญสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายฤทธิชัย

์

ไชยนามวัน
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๘๑

เด็กหญิงวันทนา เขียวคำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๘๒

เด็กหญิงอินทิรา พลเชียว

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๘๓

เด็กหญิงจริยา ประพัตร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๘๔

เด็กชายชยพล วชะนะจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๘๕

เด็กหญิงชุลีพร ดอกบัว
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๘๖

เด็กหญิงญาณพัฒน์ ขำสี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๘๗

เด็กหญิงณราวัลย์ สุริวงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๘๘

เด็กหญิงณัชชา โพธิพุ่ม

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๘๙

เด็กชายธนากร ปานสุขสาร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงธรรมพร กวดนอก

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๙๑

เด็กหญิงนัชชา ศรีชมภู
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๙๒

เด็กหญิงนันทการ ไซทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๙๓

เด็กหญิงมณฑิตา ขอพระจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๙๔

เด็กหญิงวัชรีวรรณ มากพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๙๕

เด็กหญิงศศิวิมล ยังยืน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๙๖

เด็กหญิงศุภมาส อิมรัง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๙๗

เด็กหญิงสาธิตา เศวตกุญชร
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๙๘

เด็กหญิงสุขิตา ครุฑจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๘๙๙

เด็กหญิงอติกานต์ เกษแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงอรจิรา ประทุมมา

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงอรปรียา เจนจบ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายกฤษดา โมทะนี

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พงษ์พิทักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงธนภรณ์ ปนแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงธนาภา ภูษา

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงธัญธร ทองยิม

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงภัครมัย วงคูณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายสิทธิชัย มีสด

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายสุภกิณห์ เสธะสิงห์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๒ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงฉัตรฤดี เสียมศักดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๑๑

เด็กหญิงพิยดา เหมม่วง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๑๒

เด็กชายคฑาวุธ กาสมุทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๑๓

เด็กหญิงณัฐธิดา มะโนชาติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๑๔

เด็กหญิงพรพิมล ศรีพึงจัน

่ ่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๑๕

นายรุ่งฟา พรมเจียม
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๑๖

เด็กชายทรงกลด อำศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๑๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ ศิริโม้

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๑๘

เด็กชายนิพัทธ์ สิงห์ลอ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๑๙

เด็กหญิงบัวชมพู ขิงหอม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงเบญจมาศ เกตุตะคุ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๒๑

เด็กหญิงสุพัตตรา สมทรง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายอดิสร จันกง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๒๓

เด็กหญิงชลลดา จูด้วง
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๒๔

เด็กชายปยวัฒน์ นิมสุวรรณ์

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๒๕

เด็กชายพิริยะพงศ์ สังขวรรณะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๒๖

เด็กชายวุฒินันท์ มาทวงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๒๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ สีเมฆ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๒๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ชะเวรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๒๙

เด็กหญิงณัฐชยา โพธิทอง

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายนันทกานต์ ศาลางาม

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๓๑

เด็กชายปยณัฏฐ์ ลักษณ์เลิศพร
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๓๒

เด็กชายภีรพัฒ ประมูล
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๓๓

เด็กหญิงลีลี

่

วาห์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๓๔

นายภมรชัย ทัดปอย

๒๗/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนลานกระบือวิทยา แก้วสุริย์ฉาย  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๓๕

เด็กหญิงดวงกมล ธิชากรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๓๖

เด็กชายดุสิต จันทร์เนตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๓๗

เด็กชายธนพล พิมพ์พัฒน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๓๘

เด็กหญิงศิริภรณ์ เครือทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๓๙

เด็กหญิงบุญยานุช สุดสงวน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายจิรายุ หมันเขตวิทย์

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๔๑
เด็กหญิงรัดดาวรรณ แดงแย้ม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๔๒

เด็กหญิงณัฐวดี ทองรอด
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๔๓

เด็กหญิงกัลยาณี มาฆะมงคล
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๔๔

เด็กหญิงจรัสรวี เรืองอยู่
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ หนองกระทุ่ม (ใหม่)  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๓ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๙๔๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ม่วงสีงาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๔๖

เด็กหญิงภานุมาศ สุขสมัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๔๗

เด็กหญิงนิจวรีย์ นามูลน้อย
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๔๘

เด็กชายศุภกฤต อินสิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๔๙

เด็กหญิงลักษิกา แสงบุญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงรชญา เทียงสูงเนิน

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงวรรณภรณ์ ปนนาค

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงดู่ประชาอุทิศ

หนองกระทุ่ม (ใหม่)
 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๕๒

เด็กหญิงสาธิตา เชือสิงห์

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
หนองกระทุ่ม (ใหม่)

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๕๓

เด็กชายอนุกูล บัวชืน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๕๔

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ แก้วบัวดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๕๕

เด็กหญิงวรัญญา พวงแย้ม
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๕๖

นางจันจิรา งิวไธสง

้

๒๐/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๕๗

เด็กชายเสกสรร พิมมี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๕๘

เด็กชายธิติพล คำศรีจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๕๙

เด็กชายคณาธิป เพ็งชาวนา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายอนุชิต บัวชืน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๖๑

เด็กชายลิขสิทธิ

์

เจริญศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๖๒

เด็กหญิงสิริวิมล แสนรักษาราฎร์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังตะล่อม
ตะล่อมสุวรรณาราม

 

กพ ๓๕๖๐/๓๙๖๓

เด็กชายญาณภัทร ศรีสงคราม
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๖๔

เด็กชายชยันต์ แซ่ปง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๖๕

นางรำจวน ยอดเกตุ
๑๕/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๖๖

นางเกสร แซ่เจียม
๐๒/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๖๗

นางสาวกัณภัส สุขงาม
๑๒/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๖๘

เด็กชายพงศ์ภัค เกตุสุวรรณ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๖๙

เด็กชายณัฐวัชร โชควิเศษ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงเนตรชนก หันนำเทียง

่

๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๗๑

เด็กชายจักรพรรดิ วิวาโค

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๗๒

เด็กหญิงนาตยา คงใย
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๗๓

เด็กชายมนุเชษฐ์ เอียมศรี

่

๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนิคม นิคมธรรมาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๗๔

เด็กชายณัฐพล เหนือเกตุ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง ประชาศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๗๕

เด็กชายอติณัฐ หมดมลทิน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง ประชาศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๗๖

เด็กหญิงชลธิชา พุกกลิน

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองยาง ประชาศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๗๗

เด็กหญิงศุภิสรา ชัยสิทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง ประชาศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๗๘

เด็กหญิงสรญา หนูหน่าย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง ประชาศรัทธาราม  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ พุทธแสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองยาง ประชาศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๔ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงสุวัจนี ศิลปศาสตร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๘๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ลาดมาษี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๘๒

เด็กหญิงมัญชรี ลาดมาษี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ มาจาด
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๘๔

เด็กหญิงอภิญญา ปานริทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี ฤกษ์หร่ายสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๘๕

เด็กหญิงปยะฉัตร เพ็ชประดับ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๘๖

เด็กหญิงปาริฉัตร เพ็ชประดับ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๘๗

เด็กชายรัฐภูมิ ครุฑเครือ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๘๘

เด็กหญิงชนาภา เนียมเพราะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๘๙

เด็กหญิงนันทภรณ์ สวัสดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงมาลิษา คชฤทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๙๑

เด็กชายธนทัต มะลิลา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๙๒

เด็กหญิงนลินนิภา สิงห์เรือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๙๓

เด็กหญิงวิกานดา เพชรประดับ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๙๔

เด็กหญิงสุลลิดา สิงห์รอ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนำ วังนำสามัคคี  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๙๕

เด็กชายศราวุฒิ แขนสันเทียะ

๊

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๙๖

เด็กหญิงศุธิตา สาคร
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๙๗

เด็กชายรัตนะ อินมาลัย
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๙๘

เด็กหญิงปาริชาติ สุขสำราญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๓๙๙๙

เด็กชายนพดล ต้นทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๐๐
เด็กชายกิตติพงศ์ ไกยสวน

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายเฉลิมชัย ทำจันทรทา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ แจ่มบุญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายวัชรากร ทองคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายปยะณัฐ ปรีเปรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายปภินวิทย์ ช้างโสภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๐๖
เด็กชายวันชัย ดีมาก

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๐๗
เด็กชายเกริกชัย อินทะนันท์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายธนพงษ์ ช่วยคงคา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงเกสรา รักชาวนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงธนัชพร ท้วมนิม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงสุนิษา บัวทุ่งน้อย

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ หนองหลวง

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงศิริวรรณ ชนะศิล

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงศิริวรรณ ทวีไว

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๕ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ปนสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงชมพู่ทอง แสงสว่าง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงนภาลัย ครุฑเกษม

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ เอมโอด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงฑิฆัมพร สมัคราช

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงนำมนต์ ยิงสุข

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงอินธุอร ภักดิสอน

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายพงศ์ภาณุ เทียมคำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๒๓
เด็กชายณัฐวุติ คำพานุช

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายณัฐพงศ์ อันชนะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายนิติกร ทองคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มหึมา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงไอรดา ใหม่โสภา

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงปริฉัตร ยางสูงสุด

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงจิรนันนท์ คุ้มวงษ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงประภัสสร โกรธมันคา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงรัชฎา ปนสุข

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงปยะธิดา ทิพเสน

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงสุธาวัลย์ สุจริต

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงพรรทิวา เอนกอนันต์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงสุภาพร แก้วพนม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงเนตรนพา ขำวงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงรุ่งตะวัน อรรถเสนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงทัศวรรณ เย็นสนิท

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายธนาคาร หงษ์จุ้ย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายกรวัตร ศรีจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายรพีภัทร ชืนสุวรรณ์

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายวัชระ บุญหนู

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายนครินทร์ ลาดำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายวุฒินันท์ คำยันต์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

แสงดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงสาธิกา สุขเพียรกิจ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงอริสา บัวผึง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงดารารัตน์ แจ่มบุญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงศิรินันท์ พูลสวัสดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๖ / ๑๒๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงอุษา สระแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงสุภาพร พิศดาร

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงปวิณอร กล้วยหอมทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงธิพา จุ้ยหงษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงยุพาพร ผาสุก

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงนิชานันท์ รอดแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงสินิทรา ฉัตรชมภู

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงทิพย์พวรรณ ครุฑเกษม

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงสุนิสา พันธ์มนตรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงณธพร โกพัฒตา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงพัชรพร ปานเผือน

่

๓/๑๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทรงธรรม ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายสิงหาคม เจตบุตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ตะเคียนทอง  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายอนันตชัย พิมพ์สุวรรณ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงภัทรธิดา ร่มโพธิทิน

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงจิราวรรณ โตศิริ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงวาสนา ชืนบาน

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงลลิตา โยธะชัย

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงกัลยกร เปรมอ่อน

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงวัลลา เดชบุญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงภูริภัทน์ แช่มโชติ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายไพศาล ปรีเปรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสวน ทุ่งสวน  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงเกสรา คงขันธ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงปานจรีย์ พุ่มพวง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงอัญชลี ยิมประดิษฐ์

้

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงพิมพ์พิศา สิงห์ลอ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทิมา หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงจิราพัชร อ่างมณี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายบริพัฒน์ เพ็งลำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงปานทิพย์ พุตศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงพรมรินทร์ บุญช่วย

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายภาณุ นวลนิล

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๘๐
เด็กชายรามินทร์ บำรุงเชือ

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๘๑
เด็กชายสิริชัย กลินด้วง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๘๒
นางสาวนันทนา สายสะอาด

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงพรปวีณ์ พรมเสน

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายวราเทพ กิมเส็ง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๗ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงสิริกานดา ศรีสุวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ทิวาพัฒน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๘๗
นายพรหมพิริยะ สิงห์ใคต้น

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๘๘
นายวิชชากร ชูจิว

๋

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๘๙
นางสาวพัชรินทร์ แก้วเพชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๙๐
นางสาวมุกดา อ่อนฉาย

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๙๑
นายรัตนพล ขาวปอม

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๙๒
นายคมสันต์ มะยมหิน

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๙๓
นายชัยณรงค์ สามงามไฝ

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๙๔
นายณัฐพนธ์ สุขสมบัติ

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๙๕
นายณัฐพล อินเลียง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๙๖
นายธีรพล เมฆวิลัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๙๗
นางสาวนพเก้า นุ่มเกลียง

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๙๘
นายปฏิภาณ เกษนาค

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๐๙๙
นางสาวพรรณพร ธรรมสอน

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๐๐
นายยุทธพงษ์ มีสด

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๐๑
นางสาววรัญญา กิงภาร

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๐๒
นางสาววรัญญา อินเมฆ

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๐๓
นางสาววารินธร สังข์ปา

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๐๔
นางสาววาสนา แตงทรัพย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๐๕
นางสาวสุนันทรา เนียมหอม

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๐๖
นางสาวเกศินี อินสวัสดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๐๗
นางสาวเปรมสุดา ประดิษฐนุช

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายสรวิชญ์ ภาไชย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นพระ เด่นพระวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายชานนท์ สีกา

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นพระ เด่นพระวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงอาทิตย์ฎิญา สวาทนุช

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด่นพระ เด่นพระวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๑๑

เด็กหญิงจารุกัญญ์ จุปะมัดตัง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด่นพระ เด่นพระวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๑๒

เด็กชายจิตรภณ ดวงมณฑา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเด่นพระ เด่นพระวนาราม  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๑๓

เด็กชายธนิสร เขม้นงาน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๑๔

เด็กชายวีรภัทร วงษ์อ่อง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๑๕

เด็กชายเดชสิทธิ

์

เจิมเฉียง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๑๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ พุกพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๑๗

เด็กหญิงณัฐนรี เรืองตระกูล
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๑๘

เด็กหญิงปาณิศา จันแดง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๑๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา เงินมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๘ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงสุภัทรา พยัคฆ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๒๑

เด็กหญิงสุภัสสรา พุฒทิม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๒๒

เด็กชายธนทรัพย์ ชูแผ้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๒๓

เด็กชายตะวัน ฤทธิอยู่

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๒๔

เด็กชายธนพล อ่อนทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๒๕

เด็กชายอดิศร ภักดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๒๖

นางสาวรัชญาพร วัตตเสรี ๒๐/๒/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๒๗

เด็กชายภาคภูมิ เกตุณรงค์
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๒๘

เด็กชายคณิต ยุพาพิน ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปากดง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๒๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สำลีปน
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปากดง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายฐิติศักดิ

์

รุ้งหนองกระดี

่

๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองปากดง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๓๑

เด็กชายธนพนธ์ หนองหลวง
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปากดง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๓๒

เด็กชายนพัฒน์ อิมคำ

่

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองปากดง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๓๓

เด็กชายดนุพล ฤทธินอก

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๓๔

เด็กหญิงนพรัตน์ หวันศักดา

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๓๕

เด็กหญิงพนิดา จันหอมกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๓๖

เด็กหญิงอนุธิดา ขำเน่า
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๓๗

เด็กชายธนาพล สำรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๓๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

ปกสี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๓๙

เด็กชายภานุพงษ์ อินเลียง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ปกสี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๔๑

เด็กชายภัทธพล นาคะสุภา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๔๒

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

นุ่มเกลียง

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๔๓

เด็กชายโชคทวี กลินยา

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๔๔

เด็กชายธนากร รุกขชาติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๔๕

เด็กหญิงปนัดดา ต่ายดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๔๖

เด็กหญิงเก็จมณี บางยิม

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงดาราพรรณ กลินทุ่ง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๔๘

เด็กหญิงพนิดา หนองหลวง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงภัทจิราภรณ์ ถาวร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงณัฐลินีย์ บุญเยาะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๕๑

เด็กหญิงเมฆขลา อัครวงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สนนาค
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๕๓

เด็กชายกิตปกรณ์ นวลจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๕๔

เด็กชายไชยนันท์ ผิวสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดกำแพงเพชร  ๑๑๙ / ๑๒๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

กพ ๓๕๖๐/๔๑๕๕

เด็กชายอพิชิต หมืนศรีชัย

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๕๖

เด็กชายเด่นชัย จันทวิบูลย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๕๗
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ประเทพา

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๕๘

เด็กหญิงจีรวรรณ ศรีประเสริฐ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๕๙

เด็กหญิงชลธิชา จันทวิบูลย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญวรรณา

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๖๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ แสงเอียม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๖๒

เด็กหญิงสุภาวดี เชือยา

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๖๓

เด็กหญิงภาวิณี บุญเจียม
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๖๔

เด็กหญิงนิชาภา ดำดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๖๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พุ่มใย
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๖๖

เด็กชายกฤษณะ แก้วคล้าย
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๖๗

เด็กชายนพรัตน์ ชมจุมจัง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๖๘

เด็กชายธวัช ราชบุญมี
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๖๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

พุ่มแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายธวัชชัย มากเอียม

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๗๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เสนานิคม

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๗๒

เด็กหญิงกำไลเพชร พรมพันใจ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๗๓

เด็กหญิงบัวมาศ จิตสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๗๔

เด็กหญิงพัตทราพร อยู่รักษา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๗๕

เด็กหญิงสุภัทรศร ศรีคะเรศ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๗๖

เด็กหญิงอุบลวรรณ บุญคำชู
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๗๗

เด็กหญิงกัญญา คำแฝง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๗๘

เด็กหญิงดวงหทัย รุ้งหนองกระดี

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สว่างอารมณ์  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๗๙

เด็กหญิงมณีนุช แก้วจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงสุพัตรา ยอดเพชร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๘๑

เด็กหญิงสุชาดา ทองมาก
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน รวบรัด

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

กพ ๓๕๖๐/๔๑๘๓

เด็กหญิงคชาภรณ์ แจ้งสันต์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับแรต หนองจิก  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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