
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๑๐,๙๖๓ คน ขาดสอบ ๒,๖๐๒ คน คงสอบ ๘,๓๖๑ คน สอบได้ ๔,๖๔๙ คน สอบตก ๓,๗๑๒ คน (๕๕.๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๐๐๑
นายภูวนัย ชาวบางรัก

๘/๑๑/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๐๒
นายพลวัฒน์ จันทร์สุโข

๑๔/๒/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๐๓
นายพันติชัย เทียงธรรม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๐๔
นายพาราดร เจือจันทร์

๑๘/๗/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๐๕
นายพีรพงศ์ เจียมตน ๘/๘/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๐๖
นายไพฑูรย์ เพ็ชรใส

๑๐/๙/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๐๗
นายไพรัช ขุนนุช

๓/๑๐/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๐๘
นายไพโรจน์ สันโดษ

๑๒/๕/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๐๙
นายภัควลัญชญ์ ปยะจินดา

๒๖/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๑๐
นายภานุพงษ์ สืบสาย ๙/๑/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๑๑
นายภารากร แสงทอง ๖/๕/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๑๒
นายมานัตย์ อยู่แสง ๑/๗/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๑๓
นายยุทธนา เปลียนพิพัฒน์

่

๓/๔/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๑๔
นายรณชัย หลักเมือง ๖/๖/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๑๕
นายรณชัย พราหมณ์โสภี

๓/๑๒/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๑๖
นายระวีวัฒน์ หนองมีทรัพย์ ๓/๗/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๑๗
นายรัตนศักดิ

์

ตังอ่วม ๘/๗/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๑๘
นายรัตพล สัจจะธง

๑๙/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๑๙
นายราชัน เกตุแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๒๐
นายราเชนทร์ โพธิสุวรรณ

์

๒๒/๔/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๒๑
นายเริงชัย ราชตาชู

๒๖/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๒๒
นายวรเมธ โสดโนดล

๑๑/๗/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๒๓
นายวรวัฒน์ เต็งสกุล ๑/๑/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๒๔
นายวสันต์ สุขเหลือง ๑/๘/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑ / ๑๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๐๒๕
นายวสันต์ เกาะเกตุ

๑๔/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๒๖
นายวัชรพงศ์ ประทับทอง

๑๗/๕/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๒๗
นายวัชรพงษ์ บุญกล้า ๓/๒/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๒๘
นายวัชระ ศิริเวช ๖/๘/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๒๙
นายวัชระพล ลาภโพธิทอง

์

๗/๙/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๓๐
นายวันปยะ มีสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๓๑
นายวาสนา พลับใหญ่

๕/๑๑/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๓๒
นายวิเชียร ธรรมวิจิตรกุล

๑๔/๒/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๓๓
นายวิทยา รักเชือชาติ

้

๕/๕/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๓๔
นายวิเศก รืนเริง

่

๔/๑๒/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๓๕
นายวุฒิชัย พลายงาม ๒๐/๗/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๓๖
นายศราวุธ วงษ์โท

๕/๑๑/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๓๗
นายศุภกิตติ

์

อัดแสง
๒๒/๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๓๘
นายศุภชัย เณรกอวัง

๒๘/๘/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๓๙
นายสพเนตร งามระเบียบ

๒๑/๙/๒๕๑๑
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๔๐
นายสมเจต เทียมเทศ ๙/๘/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๔๑
นายสมบูรณ์ ทองสุข

๑๗/๔/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๔๒
นายสมพร สอนยิม

้

๕/๑๒/๒๕๑๑
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๔๓
นายสมศักดิ

์

สมบูรณ์
๗/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๔๔
นายสหรัตน์ ช่างเพียร

๑๖/๗/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๔๕
นายสหรัส อมศิริ ๕/๒/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๔๖
นายสัญญา นพสมบูรณ์ ๑/๑/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๔๗
นายสายัญห์ นำพลอย

๑๖/๒/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๔๘
นายสำเริง ยอดปาน

๒๔/๖/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๔๙
นายสิงโต มหาแก้ว

๑๒/๒/๒๕๐๓
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๕๐
นายสิทธิชัย กะเรียนทอง ๑/๘/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๕๑
นายสิทธิโชค อุดมพันธ์

๒๕/๒/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๕๒
นายสุขสันต์ รสดี

๓๐/๙/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๕๓
นายสุขสันต์ นิลดำ

๑๙/๒/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๕๔
นายสุชิน เครืองทิพย์

่

๕/๕/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๕๕
นายสุแดน จันต๊ะรังษี

๑๖/๑/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๕๖
นายสุทธิพงษ์ พานฟก

๑๖/๗/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๕๗
นายสุเทพ วิเศษสิงห์ ๑๐/๗/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๕๘
นายสุนันท์ รุ่งสี

๑๐/๓/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๕๙
นายสุพจน์ ชอบชืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒ / ๑๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๐๖๐
นายสุรพล กระต่ายเพชร ๕/๗/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๖๑
นายสุรสิทธิ

์

อยู่หนุน ๗/๑๐/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๖๒
นายสุรสิทธิ

์

ศรีมาลา
๒๒/๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๖๓
นายสุริยา ชาวบางรัก ๑๐/๕/๒๕๐๐ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๖๔
นายสุวิจักษณ์ ผิวผาด

๑๘/๗/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๖๕
นายอดิศักดิ

์

อยู่ขวัญ
๑๖/๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๖๖
นายอนิรุทธิ

์

ยุประพันธ์
๓๐/๕/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๖๗
นายอนุชิต เตียแจ้

้

๑๕/๗/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๖๘
นายอนุพล ดาวกระจ่าง

๓๑/๗/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๖๙
นายอนุรักษ์ มะหานนท์ ๙/๑/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๗๐
นายอนุศักดิ

์

พรหมรักษา
๑๗/๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๗๑
นายอนุศักดิ

์

สุขภักดี
๑๗/๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๗๒
นายอภิชาต หินศรี

๑๓/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๗๓
นายอภิเดช มาโต

๑๒/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๗๔
นายอมรเทพ ประมาณ

๒๓/๒/๒๕๔๑
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๗๕
นายอรุชา วงศ์ขยาย

๒๕/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๗๖
นายอาทิตย์ อ่อนตา

๑/๑๐/๒๕๓๘
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๗๗
นายอาทิตย์ คูณทวี

๑๔/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๗๘
นายอาทิตย์ จันทรัตน์

๒๒/๓/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๗๙
นายอำนาจ แสงแตง

๑๗/๕/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๘๐
นายอำนาษ ดวงจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๘๑
นายอุกฤษณ์ พูนเกตุ

๒๓/๕/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๘๒
นายเอกรัฐ หุ่นงาม ๓/๕/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๘๓
นายเอกวิทย์ กันเขียน

๒๙/๓/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๘๔
นายเอกศักดิ

์

สุวรรณฤทธิ

์

๒๑/๔/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๘๕
นางสาวกนกพร คงสุข

๒๐/๑/๒๕๑๑
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๘๖
นางสาวกมลวรรณ จันทร์แจ้ง

๒๒/๘/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๘๗
นางสาวกรรณิการ์ โชติช่วง

๑๐/๑/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๘๘ นางสาวกรองกาญจน์ สอดสุข
๒๗/๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๘๙
นางสาวกวิน แก้วเสน

๒๔/๗/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๙๐
นางสาวเกสร เรืองอร่าม ๓/๕/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๙๑
นางขนิษฐา ศรีสมุทร์

๒๘/๗/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๙๒
นางสาวคัทรียา คงประดิษฐ์

๒๘/๑/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๙๓
นางสาวคำพัน วาทศิลป ๒/๙/๒๔๙๓ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๙๔
นางสาวจรรยา กำบัง

๙/๑๒/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๐๙๕
นางสาวจันทร์เพ็ญ ยอดพูน

๒๑/๕/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๙๖
นางสาวจารุพรรณ ศูนย์กลาง

๑๖/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๙๗
นางสาวจิตตรา เนียมน้อย ๑/๔/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๙๘
นางสาวจินตนา ตันชนะประดิษฐ์

๑๔/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๐๙๙
นางสาวจิราพร โชคลา ๙/๗/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๐๐
นางสาวจิราพร หนูยิมซ้าย

้

๓๐/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๐๑
นางจุรี รัตนาจารย์

๑๕/๗/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๐๒
นางสาวเจนจิรา แดงกระจ่าง

๑๘/๕/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๐๓
นางสาวชนานันท โมจินดา ๑/๔/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๐๔
นางสาวชลธิชา เลิศสุวรรณ ๗/๕/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๐๕
นางสาวชีวรัตน์ ล้อมเจริญสุข

๑๘/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๐๖
นางสาวเตือนใจ ขันธ์ศรี ๕/๘/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๐๗
นางทับทิม เชือกรด

้

๑๑/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๐๘
นางสาวทิพย์เกสร ศรีโยธา

๑๗/๕/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๐๙
นางสาวทิพรัตน์ เรืองธัมรงค์

๒๔/๘/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๑๐
นางนราวรรณ บรรหาร

๑๑/๕/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๑๑
นางสาวนำทิพย์ ปานอาษา ๓/๑/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๑๒
นางสาวนำฝน ขุนศรีจตุรงค์

๒๖/๒/๒๕๑๐
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๑๓
นางสาวประภาพร เกียรติยศ ๑/๒/๒๕๑๘ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๑๔
นางสาวผกามาศ เฟองขจร

๑๔/๕/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๑๕
นางสาวพเยีย ลบโฉม

๒๑/๘/๒๔๙๕
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๑๖
นางสาวพรทิพย์ มีมาก ๒/๗/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๑๗
นางสาวพรพิมล ทามา

๒๑/๕/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๑๘
นางสาวพรรณนา วงษ์เณร

๕/๑๐/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๑๙
นางสาวพรรณิภา รัตนบำรุง

๑๕/๙/๒๕๒๔
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๒๐
นางสาวพวงเพ็ญ เพ็ชรสงคราม

๒๒/๑/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๒๑
นางสาวพิกุล สุขกลัด ๕/๙/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๒๒
นางสาวเพยาว์ วิสุสม

๒๑/๙/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๒๓
นางสาวไพแก้ว รวยรืน

่

๒/๔/๒๕๒๐ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๒๔
นางสาวไพรินทร์ สวัสศรี

๑๒/๙/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๒๕
นางมะยุรี ศรีทอง

๒๐/๑๐/๒๕๐๑
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๒๖
นางสาวมาลัย คงศรี

๕/๑๒/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๒๗
นางสาวมาลี เขียวน้อย ๒๐/๗/๒๕๐๙ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๒๘
นางสาวมาศสุภา ภักดี

๒๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๒๙
นางสาวเยาวเรศ เรืองสุเวช

๑๖/๗/๒๕๒๕
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔ / ๑๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๑๓๐
นางสาวเยาวลักษณ์ มังกรพงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๓๑
นางสาวรัตติยา เกิดพร้อม ๗/๔/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๓๒
นางสาวรุ่งทิวา ชมอินทร์

๑๕/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๓๓
นางสาวเรณู ผิวละออ

๙/๑๒/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๓๔
นางสาวลลิตา ขยันธรรมกุล

๒๕/๑/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๓๕
นางสาวลลิตา เพ็งพิน

๓๐/๘/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๓๖
นางสาววงเดือน คำโข ๙/๘/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๓๗
นางสาววรรณี ใช้สง่า ๙/๕/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๓๘
นางสาววรรวิภา สงคราม

๒๖/๕/๒๕๓๙
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๓๙
นางสาววรัญญา นามทิพย์ ๔/๓/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๔๐
นางสาววันเพ็ญ เจริญจิตร์

๒๖/๓/๒๕๑๑
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๔๑
นางสาววัลลี วรพงษ์ ๓/๗/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๔๒
นางวารุณี นุ่นนา ๖/๕/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๔๓
นางสาววาสนา นิลเทพา ๙/๗/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๔๔
นางสาววิลาสิณี สำเภารอด ๒/๘/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๔๕
นางสาวแววตา กลำกล่อมจิตร์

๑๗/๗/๒๕๑๔
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๔๖
นางสาวศศิกานต์ สมาจารย์

๑๔/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๔๗
นางสาวศิริพร ชมอินทร์ ๙/๑/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๔๘
นางสาวศิริวรรณ พูลศิริ

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๔๙
นางสาวศิริวรรณ คงเกือ

้

๓/๙/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๕๐
นางสาวโศรยา ประจำเกาะ

๓๐/๗/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๕๑
นางสมจิตต์ มีอยู่

๑๕/๗/๒๕๑๒
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๕๒
นางสาวสาวิตตรี รืนเกษม

่

๒๔/๗/๒๕๔๑
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๕๓
นางสาวสิริรัตน์ รุกขรัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๕๔
นางสุขสันต์ พัดจันทร์หอม

๑๗/๓/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๕๕
นางสาวสุจิตรตรา อาจเมือง

๒๐/๔/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๕๖
นางสาวสุดารัตน์ ยิมอยู่

้

๑๐/๙/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๕๗
นางสาวสุนันท์ ธรรมเนียมหวาน

๒๑/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๕๘
นางสาวสุนันท์ สุจินดา ๖/๑/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๕๙
นางสาวสุพัตรา สวัสดิมงคล

๑/๑๒/๒๕๒๑
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๖๐
นางสาวสุพัตรา สายศิลป

๒๙/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๖๑
นางสาวสุวรรณ คลองแสง ๑/๗/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๖๒
นางสาวสุวรรณา สุขหอม

๕/๑๐/๒๕๒๘
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๖๓
นางเสริมศรี เกล้าเกตุ ๓๐/๗/๒๕๐๒ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๖๔
นางสาวเสาวณี เสือณรงค์

๑๖/๓/๒๕๓๓
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๑๖๕
นางสาวอนัญญา อ่อนตา

๒๘/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๖๖
นางสาวอรพิน ศุกรเสพย์ ๕/๕/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๖๗
นางสาวอรอนงค์ อังศุธรอาภา ๕/๙/๒๕๔๐ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๖๘
นางสาวอังศนา อุปพงษ์

๑๓/๗/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๖๙
นางสาวอำภา บุญเรือง ๕/๘/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๗๐
นางอุทัยวรรณ อยู่หนุน

๑๕/๔/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๗๑
นางสาวอุไรพร วาสกุล ๔/๙/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๗๒
นางสาวเอลิสา เฮอร์แมน

๒๑/๗/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๗๓
นางสาวไอริณ ทับทิม

๒๗/๗/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๗๔
นางสาวประไพพิศ กลินสมหวัง

่

๙/๑๒/๒๕๑๓
กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๗๕
นางสาวศิวิยา อาจสัญจร

๒๔/๐๓/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๗๖
นางสาวณัฐิกา เสนาเทพ ๕/๐๖/๒๕๓๐ กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๗๗
นายพัลลภ กลันนาค

่

๗/๐๘/๒๕๑๔
กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายปริญญา สีทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงไพลิน ทิพวัลย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายจิตรภานุ ไทยถนอม

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายชนัติพล ชุมภูวรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายไชยพศ ช่อสลิด

๑๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ยุทธวิธี

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายธราเทพ บุญเลียง

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายธีรพล เวสอุรัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายธนวัฒน์ มีชัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายนฤเบศร์ ทับจิตต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายนิธิพล เวสอุรัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายปริญญา ธนภัทร์นวกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายพีรพงษ์ วงษ์นวล

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายรัฐภูมิ ชูศิริ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงชญภา จ่าวิสูตร

๒๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงทองกร นาคคำ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงนันทนา กลัดกลีบ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงนรกมล เล็กแท้

๑๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงปวรรัตน์ ขันทอง

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงแพรพรรณ ขำวงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงศิริกัญญา สุขอนุเคราะห์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงสิริวิมล หลักเมือง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงอารดา ยืนยงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายธนพงค์ หอมแม้น

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงภัทราพร เกิดภักดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงอัญญาดา ทับทิม

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายธณกฤษ รัศมี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงอัณชิษฐา เตียงเกตุ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายชยานนท์ สองเมือง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงนราเกตน์ แก้วเนิน

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายยุทธภูมิ กลำอาจ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายกชกร โอเอียม

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายพงศกร เจริญผล

๐๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายนันทพงศ์ โพธิทอง

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงฟาริดา แสงจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงธนัญญา ศรีจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงวิมลทิพย์ ปนทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พิมพ์สุวรรณ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายอนันตชัย ฉิมวิเศษ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายชนาธิป บุญศรี

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายรัฐภูมิ ภูเมน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ สมหลง

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายอริญชัย สมหลง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายธนกร นิยมศิลป

๑๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงธนพร ฉัตรหิรัญรัศมี

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงมะลิวัลย์ โอ่เอียม

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงดวงมณี สีเมฆ

๒๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงทิฆัมพร คชชะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายสิทธิชัย บางบัวงาม

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายนิติธร ปแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายกฤษฎา จันสีบัว

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงจุฑามณี ขันน้อย

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญช่วย

๒๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงเพชรลดา สายทอง

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายจิตติภัทร บุษยามานนท์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงทรรศนีย์ เจริญสุข

๒๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทร์ธรรม

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗ / ๑๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายฐานพัฒน์

สมบัติปราโมทย์ แซ่อึง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายณัฐวุฒน์ โชริยานี

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงสุจิรา ชูสาย

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงษ์นวล

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงมณทิวา แซ่หลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายพีรัช มันหมาย

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงนิศาชล ขวดแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงอัญชลี แคมี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายเทิดศักดิ

์

มาดี
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด

วัดทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม

 

ปข ๒๔๖๐/๐๒๔๔
นางสาวอรสา บุญมาก

๓๐/๐๓/๒๕๓๑

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๔๕
นางสาวจิราพร ยอดแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๓๑

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๔๖
นางนิยะดา อินไชยยา

๐๒/๐๘/๒๕๑๖

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๔๗
นางสาวศรวณีย์ สืบสกุล

๐๒/๐๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๔๘
นางสุมิตรา สุขอวบอ่อง

๑๐/๐๘/๒๕๑๗

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายวิทวัฒน์ วงษ์เณร

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงกนกอร ลิบลับ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงบงกชกร อยู่เย็น

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงกานติมา ชูความดี

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงจิราวรรณ กันทวงค์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงวันวิสา คำสีพาย

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายธีรภัทร นิระพงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายณฐกฤษ อัจนาธรรม

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ มูลพันธ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงสิริรัมภา วิวัฎฏ์กุลธร

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงวรรนะภัฎ รืนเริง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ครุธเผือก

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงจิตตรัตน์ อัดแสง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายชินดนัย คงศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนใจดี วัดดอนใจดี  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายกฤษดา ปานศิริ

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดดอนทราย  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายปฏิภาณ ศิริพันธ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดดอนทราย  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายพงษ์ธรน์ คงทวีทรัพย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดดอนทราย  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายวรพล สุวรรณปทุม

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดดอนทราย  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงวารุณี ศรีชะเอม

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดดอนทราย  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ศศิธร

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดดอนทราย  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายกฤตภาส โพธิพันธุ์

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายศุภกรณ์ ศิริศักดิกำพล

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงวีณา โพธิพันธุ์

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงพรรณนิภา พรามณีย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายวรัญู พุฒหอม

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ใจตรง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายสิทธิชัย เมฆขยาย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ เงินแท่ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายวายุ สีเฉือย

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงอสมาภรณ์ ศรีอินทร์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายวันพิชิต สกุลกิจไพบูลย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายจิรติพัฒน์ จิรพัฒนานนท์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๘๑ เด็กหญิงกัญจนาภรณ์
องค์เชษฐ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงลภัสรดา เมืองคละ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายพีรศักดิ

์

มณีแดง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายคงเดช ฉายแสง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายอัมรินทร์ กองสกุลพงศ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายนพพันธ์ สุขกันตะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ วรชินา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงจิตธาดา พ่วงตรง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงศุภัสสร วงษ์สวัสดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายภูริพัฒน์ อนันต์ธโนดม

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงณัฐธิชา ทิพย์โอสถ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายจิรพงษ์ สีสุข

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายภูชิต เทียมประเสริฐ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงวรางคณา ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายธนพล อยู่คง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายรัฐติวุฒิ พงษ์เจริญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงบุษยมาศ ตาดทองแถว

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงณวรา ปานทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงวิภวานี หงษ์ทอง

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงอาภาสิริ เอียมวงศ์

่

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงวาสนา มาลัยเกตุ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงปณฑิตา โรงสิน

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงกฤติมา หงษ์หิรัญ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายนันท์นภัส เล็กวิลัย

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงรุจิรา ครุฑเผือก

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๐๖ เด็กหญิงจันทราวรรณ
รุ่งโรจน์รัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายธนภัทร ธรรมนิยม

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงนำมนต์ พรามบุญยอด

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๐๙ เด็กหญิงเบญญาทิพย์ มากมูล
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงปวริศา บุุญนิมิตร

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายอรุษ พันธรักษ์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงรตา ศรีทองคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงปนดาว สมศรี

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงมานิตา ทรัพย์มาก

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงพรไพรินทร์ ศรีทองคำ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายไกรสรณ์ ไกรวิจิตร

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายสหณัฐ ปนมาด

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงอังควิกา เกียรติทัศน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายภัทรกร ตรีสุวรรณ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๒๐ เด็กชายปกรณ์เกียรติ เกษมสันสกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายณัฐวรรธน์ ภู่ทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายนวพล รักษาภักดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายอัครชัย ดีกุล

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายกิตติภูมิ รัตนประภา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายสิทธิกร ทองหล่อ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงพรนภา ภู่ตระกูล

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายโฆษิต วงศ์ศิรประภา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมฤทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงวรรณิษา ราชพล

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ลาบุตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หงษ์หิรัญ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงนรมน ลูกอินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงจิรดา จูค้า

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงเนตรดาว เข็มกลัด

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงสิรยากร สาคร

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงจารวี เทียนผ่องศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงสุพรรษา ชมสิน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายธนวันต์ แพ่งอินทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายนิรวิทธ์ แพ่งอินทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายปฏิภาณ บุญประกอบพร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงนภัสสร จันทร์เพ็ชร

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายกมลภพ เสียงใหญ่

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งกลาง วัดทุ่งกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายวรธน วงษ์ปน

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกลาง วัดทุ่งกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงสุนันทินี ครุฑเผือก

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งกลาง วัดทุ่งกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงธิติพร รัตนวิสิทธ์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกลาง วัดทุ่งกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

รวยรืน

่

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งกลาง วัดทุ่งกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายไกรวิทย์ สุธาพจน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งกลาง วัดทุ่งกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายภัคพงศ์ ปรางทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งกลาง วัดทุ่งกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายอภินันท์ รัตนวิสิทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกลาง วัดทุ่งกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายสมศักดิ

์

เชนนิคุต
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกลาง วัดทุ่งกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายจิระศักดิ

์

ศรีวิชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งกลาง วัดทุ่งกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายวรวิช ศรีสดสุข

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งกลาง วัดทุ่งกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงผไทมาศ พรายเพ็ชร

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกลาง วัดทุ่งกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงวณิดา เอียมศิริ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกลาง วัดทุ่งกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายชวลิต ตรีสุวรรณ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกลาง วัดทุ่งกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงจิรัญญา ปรางทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งกลาง วัดทุ่งกลาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงจีรวรรณ ศรีบาง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ วัดทุ่งประดู่  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายธนวัฒน์ บุญเจือ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ วัดทุ่งประดู่  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายเกษมศักดิ

์

คงทน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงสุณิษา ทอดสนิท

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงเพชรรัตน์ แก้วหาญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงจิดาภา มณีโชติ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ใจบุญ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายวราเดช เกิดมาก

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายนิรันตร์ จันทร์นาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายธนพล ศรีสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงวิลาสินี สุวรรณโมลี

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงชัญญานุช พระจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงกชกร ตาละวงศ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงกนิษฐา เกรียงไกร

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายนันทิพัฒณ์ สุขศรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงสิริยากร สุนทรรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงพนิดา เหมือนอ่วม

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงกมลวรรณ สานวน

๑๗/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑ / ๑๓๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงบุญฑริกกา แก้วหนองโพธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงลันดา บุรีประภาส

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงทนตวรรณ เพ็ญสดใส

๒๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายจิรวัฒน์ เดชกุลถิรา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา สงระวิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงภูริณัล เพ็งสว่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายรัชชานนท์ บุญนาค

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงพัชธิดา สมมิตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายศุภกร สีเอียม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงอุ๊ สุจินดา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายธนา สระแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายทนงศักดิ

์

หลักแหลม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงพิชญาภัค ล้ออวยพร

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงรุ่งฤดี อยู่กำเหนิด

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ชูรส

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายนันทิภาคย์ เถือนสลาย

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงอรพินท์ เปยมศักดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงอักษราภัค อินทจักร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงเบญญทิพย์ อินรุ่ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงพิรญาณ์ คำแดง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ อาจกล้า

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงวริศรา เกตุแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงสุรัสวดี ยอดใหญ่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ แสงจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายสมศักดิ

์

มีแสง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงกุลนันท์ หลังประเสริฐ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงฐิติมา ยางจิตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงธนัญญา อยู่หนุน

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงสุชาดา มะลิพุ่ม

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายอมรศักดิ

์

จีนา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงศิริขวัญ ไชยโรจน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงพรสุดา ขุ้ยด้วง

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายนิรัติ ชูรส

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาล้อม วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงกชกร ทองแดง

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาล้อม วัดนาล้อม  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงรติกร กาสาพันธ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาล้อม วัดนาล้อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๒ / ๑๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายตันติกร รวยรืน

่

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา วัดนาหนอง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายณัฐดนัย จันทร์ท่า

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงภารดี เช้ารุ่งโรจน์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงอทิตยา บุญเกียรติ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงวิระดา รอดสวัสดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ กลัดศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงนันทนัช สายศรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

แซ่จิว

๋

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหูกวาง วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายนันทปรีชา ชอบชู

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหูกวาง วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงชลณิภา พุ่มใจศรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหูกวาง วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงพัณณิตา พรวิบูลย์รักษา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหูกวาง วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงบุษกร แย้มเภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหูกวาง วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงกัลย์สุดา ศรีจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหูกวาง วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงนภัสกร เวียงทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหูกวาง วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายสักสิริ ศรีพรมมา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหูกวาง วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงวรรณิศา รักษาราช

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหูกวาง วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงสุธาสินี ดิษฐ์สังข์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาหูกวาง วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงสุภชา สัตตะรัก

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาหูกวาง วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงธมลวรรณ ปยะนุกูล

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาหูกวาง วัดนาหูกวาง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงณัฐกฤตา อินทนิน

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงจุฑามณี ชัยสมบูรณ์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงอันดา เกตุประยูร

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงมัสยา ยางงาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงบัวชมพู กุตุวรรณ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทร์กลำ

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงเกตุญาดา เกตุประยูร

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายภูวฤทธิ

์

ปานแสนกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงปภาวดี เปยมถนอม

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายสันติกร นิลอ่อน

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงบุณยวีย์ เกียรติยศ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายนพรัตน์ แย้มสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายคมกฤษณ์ คุ้มภัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายวิเชษฐ์ สุกเสดาะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายอณิษฐ์ เสมคำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายวิมล แหล่งหล้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๓ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายรพีภัทร เชียวชอุ่ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายกฤษดา ขินแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายยศวิน ศัลย์ศิลป

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายมานพ ปุมเพชร

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายพิรัฐพงษ์ ธรรมรงค์แดง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงชาลิณี ปนจัน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงชลธิชา ริมเถือน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงสุภาพรรณ ร่วมกำเหนิด

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงนีนี มูฮะหมัด

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงนานา มูฮะหมัด

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายอนันต์ รืนภิรมย์

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาพิทักษ์ วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงกมลรัตน์ คล้ายคลึง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ คนงาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงธัญจิรา กองพล

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงนาตาชา รุ่งมณี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงปาริชาต ทองมี

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงพัชราภา เนตรทิพย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงสิริกร เกียรติยศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงอัจฉริยา ศรีเพียงจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายณัฐพล เยืองประเสริฐ

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ เพชรน้อย

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงณัฐรัตน์ ชูศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงภิญญดา วงค์ทับแสงทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงอรอุมา หลายสี

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายนพนันท์ กิงแก้ว

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายจีระศักดิ

์

เหมือนสุวรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายเจษฎา ลัดลอด

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายชัชชัย ช้างสาร

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายนิติพงษ์ ขำจริง

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ พระจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงกรกนก แก้วหาญ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีนวลสด

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงซาอีดา ประธาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงปยะดา ไทรน้อย

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงฟารุ่ง ใหม่เอียม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๔ / ๑๓๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายจารุวิทย์ กรุดนาค

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๘๑
นายธนวัฒน์ เพ็งสว่าง

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๘๒
นายวีรวัฒน์ แซ่เตียว

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงพลอยชมพู บุญมีสง่า

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงศิริวิภา พ้นภัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๘๕
นางสาวศสิวิภา พ้นภัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๘๖
นายชัยวัฒน์ นุชเนตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๘๗
นายจิรพงศ์ หอมชืน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๘๘
นายธนชัย สวนสรรค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๘๙
นายเบละ มูฮะหมัด

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๙๐
นายภาณุพล พวงประทุม

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๙๑
นายภาณุพัฒน์ สิงห์สวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๙๒
นายสราวุฒิ ไทรน้อย

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๙๓
นางสาวปริศนา คงศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๙๔ นางสาวพรรณพฤกษา
หลำพะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๙๕
นางสาวฟาร์ติมา โถแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๙๖ นางสาวมณฑกาญจน์
ภู่ระย้า

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๙๗
นายธนพล ตุ้มทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๙๘
นายธเนศ ปานสวย

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๔๙๙
นายฤทธิชัย ม่วงมงคล

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๐๐
นายสราวุฒิ กุลเรือง

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๐๑
นายสาทธิ วงค์ทับแสงทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๐๒
นางสาวกนกรดา มังมี

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๐๓
นางสาวกมลวรรณ จันทร์ทวี

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๐๔
นางสาวปภัสสร จีนบรรจบ

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๐๕
นางสาวสุพรรณษา จันทร์ศิริ

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๐๖
นางสาวสุภาพร ริมเถือน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๐๗
นางสาวศิริรัตน์ สมรวย

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๐๘
นายนฤพนธ์ มุ่งหมาย

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๐๙
นายสุรพงศ์ จูรอด

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๑๐
นายวายุ ภู่ทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๑๑
นายขันชัย ประมงค์

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๑๒
นายนพคุณ แดงโชติ

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๑๓
นายนรินทร ยะหอม

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๑๔
นายมนัสศักดิ

์

สอาดแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๕ / ๑๓๔
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ปข ๒๔๖๐/๐๕๑๕
นายสถาพร ใจบุญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๑๖
นายสันติชัย เพ็งสว่าง

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๑๗
นางสาวสุดาพร พลสุวรรณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๑๘
นางสาวสุมนา อินทนิน

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๑๙
นายประกิต น้อยสุวรรณ

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๒๐
นางสาวฟารีดาร์ โถแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๐
โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๒๑
นายกฤษดา สินนาวี

๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๒๒
นายอภิวัฒน์ บุตรกลอน

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๒๓
นายธนดล ทอดสนิท

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๒๔
นายศรัณย์ นรงแสง

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๒๕
นายอรุณ ปอนจับ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๒๖
นายจักรพงษ์ สังข์สิริ

๒๖/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๒๗
นางสาวกรรนิการ์ หมูแฮม

๑๑/๐๘/๒๕๓๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๒๘
นางสาวจิราพร รวดเร็ว

๔/๐๕/๒๕๓๕
โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๒๙
นางจิราภร สิริภคยาพร

๒๖/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๓๐
นายธวัชชัย วิลา

๓/๐๘/๒๕๓๔
โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๓๑
นางสาวนันทวรรณ ใหญ่ท้วม

๓๑/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๓๒
นางสาวนิตยา เทียนนาค

๒๒/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๓๓
นางปยะนุช เมืองอุดม

๑๗/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๓๔
นางสาวพัชรินทร์ วงค์ทับแสงทอง

๒๔/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๓๕
นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์

๑๑/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๓๖
นางสาวพิไลลักษณ์ ศรีชุม

๒๑/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๓๗
นางสาวศศินันท์ จันเจริญ

่

๑๗/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๓๘
นางสาวสุเพ็ญศรี เทศลำลึก

๒๑/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๓๙
นางเดือนแข อ่วมขาว

๕/๐๓/๒๕๒๓
โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายอมรเทพ เล็กภิรมย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สีเหลือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงวิชญาพร จิรปญญานนท์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงบัวมิงขวัญ

่

แพ่งยัง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงเปรมกมล สีเหลือง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงภิมาพร บุญพงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ อันสละศรี

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายกิตติกร สุบรรเขียว

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายธีรภัทร์ จันทร์สุข

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงนพวรรณ เปรมปรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชูเชือ

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงยุวธิดา ภิรมย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงสุพัชชา วามะลุน

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายสรวิชญ์ บุญคง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ แกมเกตุ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงธารารัตน์ แกมเกตุ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายศรายุทธ ภิญโญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงเจนจิรา สายสุด

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงกรกนก เนตรทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงเจวารินทร์ ยัญญะจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงพัชรีย์ แซ่ซิม

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงโยษิตา เทพแย้ม

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายธีรพงษ์ เปลียนโพธิ

่ ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงสุฑามาส ชูเชือ

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงรัชฎา สมนีก

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงเบญจพร หมายดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญเย็น

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพธิสวรรค์

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงพรชิตา ใชจอกเกีย

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายชาญณรงค์ สุกใส

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง วัดประชาราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายษุภชัย รุ่งเรือง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง วัดประชาราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายอัษฎาวุธ มณีแดง

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง วัดประชาราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายอาสิทธิ

์

ดิบเหมาะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายอนุสิทธิ

์

ดิบเหมาะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายจิรศักดิ

์

อ่างหิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายเตชินท์ กองแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายถิรวัฒน์ นามวงศ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายนราธร ชะภูมิ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายภาณุพงศ์ ซือสัตย์

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายอานนท์ ดำรงค์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงกฤษณา คงรอด

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงจริญา ระดาดก

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงดาวรุ่ง ดำรงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงนันธิชาร์ กองแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงเปรมฤดี เพียงนัน

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงม่านฟา สายสกล

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงรัตนากร เล็กมาก

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงศศินา แก้วสวัสดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงศศิวิมล นิมอนงค์

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงสโรชา วันทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ไกรวิลาศ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายธนาธิป ปานน้อย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงพิพงศ์ สุกแดง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงพิชญา แอบทิพย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายศราวุธ สีใส

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงธนาภา วันนา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงนันทิชา สินจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงพุทธรักษา แข็งการ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงออย ยอดเยียม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงปภาดา ศิริจงเพียร

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายไกรศร วงศ์ทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายพิพัฒน์ สร้อยทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ปรางทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายอินทรัตน์ เหตวรางกูร

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงกฤษณี นาคโต

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงจิรภิญญา เชยอุบล

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงณัฐชา อยู่เปนสุข

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงพิมพ์รักษ์ เกิดทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงชนาภัทร พลายบัว

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงอรวรรณ์ กลางโสภา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ ถนอมนาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงฐิติภัทรา สองเมือง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายธนาธิป กรเจริญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงทิพย์ธิดา เรือนจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายวรินทร สุขสี

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เอียมศรี

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายจักรพงษ์ รุ่งสว่าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายขันติพร พูลประเสริฐ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายนิกร นกน้อย

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายธนพล พยัควัลย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายภานุพงศ์ เกิดทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงภัทรวดี มณีพงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายสุริยะ ไชยชนะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายไชยเชษฐ์ เทียนไชย

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงอภิชญา เนือจีน

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายยิงเจริญ

่

เรืองกิจโสภณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงศรีรัตน์ แพใหญ่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายกิตติธร พุกลิม

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงอุษา ยาดำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายคมสันต์ จำปพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงภูริชญา ศรีพรหมทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายธนชิต น้อยแท้

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายจิรวัฒน์ หอมชืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงญิญณญา แก้วเครือ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงพิชชาภา สังขะไชย

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายเจษฎา เพชรประดับ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงพาดาห์ อ่างหิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงพรหมพร พรหมประดิษฐ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายธนาธิป สันติสุขวัฒน

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงณัฐชยา วิจิตรรัตนา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายณราธิป กงไกรศร

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายอภิรักษ์ ลิมอุสันโน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ

์

งามน้อย
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายเขมณัฏฐ์ เสาวมล

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายจุลเทพ ยนปลัดยศ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงปุณณภา วงศ์สนิท

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญมา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายเตชินท์ ตันเจริญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงจิรัชญา นาล้วน

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงสตกมล ยอดดำเนินกุล

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุขเอียม

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงเศรษฐินันท์ บัณฑิตคุณานนท์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายนพรุจ สินสุขอุดมชัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงภาฤดี ทองจรัส

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีงาม

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายอชิตพล ฉัตรบรรยงค์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายเตชธรรม โนนทุมมา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงธนพร สงวนวงศ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายปุณณ์กันต์ เนตรพราว

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงฐานิตา สายทองอินทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงเขมจิรา รักพาณิชสิริ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงชัญญานุช กลับทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายธนกฤต วิวัฎฎ์กุลธร

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายพงศ์เขตต์ หิรัญภาภัควัฒน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายวรวุฒิ เทียมเผือก

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เย็นใจ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงนรีรัตน์ เหมทานนท์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายกมลศิษฎ์ ศรีกำเหนิด

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วงษ์ปน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายฐิติกร พึงโพธิทอง

่ ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงปอรมัตถ์ ยอดยิง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงพรพรรณ วิหค

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายนิลทองแท้ จ้อยร่อย

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงณกมล บุตรดามา

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงณชนก บุตรดามา

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงธัญญนัณร์ อุตตเสนต์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงประภัสศร อ่อนอิมศรี

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายปญณพัฒน์ รุดดิษฐ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงวิมลณัฐ สังฆะมณี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายธรรมณุศร กล้าหาญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงธรรศริน ขุนนุช

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงศรัณย์พร บุญมา

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายรัชชานนธ์ สนธิ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงสุรัตน์วดี ขำพวง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงศศิวิมล ชูทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงฐิติมา หญีตบึง

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงสุธาสินี มณีแดง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายปายทอง ตังเจริญวราห์กุล

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงมินทิรา พิณพรม

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายอภิรักษ์ บัวทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๐ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงปฐมาส เชือกรด

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายนรวิชญ์ อัศวาภิรมย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงนันณภัท จันทร์ประภา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายพัณฒวัสส์ ลิมปติยากร

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองแท้

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงกฤษดาภรณ์ เรืองไพบูลย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ปานชนะ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงจริญพร ศรีชู

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงวิรดี ภูพันหงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญเปรม

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงสิรินดา เสือสมิง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงณัฐธิชา รอดเผือก

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงพิชามญชุ์ เหงาจิน

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายกนก หวานชืน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงวริศรา เกิดปญญา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงธัญญารักษ์ ราชเล็ก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงจินดาหรา เปลียนชืน

่ ่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงญาณิศา อ่อนทรัพย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงลัลนา ทรงจอหอ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงวรารัตน์ ว่องไวรุด

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงปรียาพร บ่อคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายสารัส สีวัง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายอภิมุข บุญมีสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายพศิษย์ ชมชิตกุลกานต์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงจิตรานันท์ พงศ์พิทักษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงรุ่งนภา พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ จุฑะบาล

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงศุกลภัทร สุขสี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงณัฎฐณิชา เผ่าพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงปภาวี คำจะพรม

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายเดวิดส์ ฮาลวาร์  เจนสัน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงนภาวรรณ เขมกรรม

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายศุภกร พิมพ์สอ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายก้องภพ กังวานสุระ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายสุรวุฒิ อยู่ยืด

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงกัญญ์วรา สุขศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงบุญญิสา พุฒหอมรืน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงมิรันตี ลาภร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงจันทิกา พรมดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายนนทวัฒน์ สำลี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายฐนปกรณ์ รวยรืน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

อยู่สุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายสิทธิพันธุ์ วิวัฏฏ์กุลธร

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายธนาธร นิโกรธา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายธัญเทพ พันธ์จุ้ย

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงวรลักษณ์ ธนาปารัชต์กุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ไทยเทศ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ครุฑใหญ่
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายพลโท วัฒนกิจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายพิรุณ เจียมจรัสรังษี

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ์ ผลชู

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงอภิชญา รักธรรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายอชิตะ พ่วงตรง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายพงษ์พันธุ์ พฤกษ์วิบูลย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงวาญามา ขาวปลัง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงไอราวัณ พงษ์ศิริ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงผกากรอง ปแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงธัญพิชชา นำจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงศศิธร น้อยชิด

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายธนภูมิ ครุฑสิงห์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายปวริศร์

เจียมมานะสมบัติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงอารดา ไพศาลพัฒนกิจ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงณัฐลดา ใส่เย็น

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายภาสกร ปนเงิน

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงมีทรัพย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงพิชญ์สินี ลิมปวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงศุภศิริ แพรเขียว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายภูวดล กลีบสัตบุตร

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงพรรพษา อุตมะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายกิตติธัช จันทรดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๒ / ๑๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายพนัชนนท์ แก้วสิงห์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายณรงค์ชัย จันทร์เจ็ก

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายวรพล ทองห่อ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๖๓
นายธนพล แก้ววิลัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายโกเมนทร์ บุญนาค

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๖๕
นางสาวอารยา ศรีสุมาลัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๖๖
นายอรรถนนท์ อินทรสมมุติ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๖๗
นายณัฐภัทร พูนทับ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๖๘
นายกรินทร์ ชฎาทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๖๙
นางสาวศิวภรณ์ คงเกิด

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๗๐
นางสาวอทิตยา สมบูรณ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๗๑
นางสาวภัทรีญา กสิพล

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๗๒
นายพิษณุพงษ์ นีละโยธิน

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๗๓
นางสาวสุพิชฌาย์ ดวงดึง

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๗๔
นางสาวศุภณัฐชา ศรีดารณพ

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๗๕
นางสาวจิรัฐิพร บุญบุตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๗๖
นายธรรศทวิษย์ ดำแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๗๗
นายธนภัทร พระแท่น

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๗๘
นางสาวนำทิพย์ สุขแก่น

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๗๙
นางสาวอารียา บุญเวียง

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๘๐
นายสหัสวรรษ มณฑาทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๘๑
นางสาวอรวรรณ ดวงดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๘๒
นางสาววนัสนันท์ โสเสมอ

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๘๓
นายจีราธัช คงอิม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๘๔
นางสาวฐานิศวร์ ปานมา

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๘๕
นายภิรภัทร เรือนใจหลัก

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๘๖
นายสถาปตย์ พุทธมี

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๘๗
นายวรพล พันธุ์พิพัฒน์

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๘๘
นายศรราม หมืนภักดี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๘๙
นางสาวชวิศา เพชรเจริญ

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายธีรภัทร อังคณิต

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายนเรศ ปกษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ มีคลองแบ่ง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงอรอุมา แซ่อือ

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงสุนิษา มีคลองแบ่ง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายกวีวัฒณ์ อินเจริญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ตุ้มทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายอนุภาพ สังเฉย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายกฤษดาพร คงแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงฑิตญาพร ใจกว้าง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ สุกใส

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายเมธี สีสันงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายชานนท์ ฟกเถือน

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ปฏิแพทย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญสูง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงพัชรี แซ่ซู

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงวรัญญา พุฒใหญ่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงไพลิน ฟกเถือน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงสุนิตา พร้อมมูล

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงกัลยา ดอนไพรวัน

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายอาทิตย์ชัย พูนเมือง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายจักริน ขวัญกลับ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นพมา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงวาสนา เพ็ชรเดชา

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายฐิรวัฒน์ ชูแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายบัณฑิต ม่วงใหม

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายชนะชัย เกิดอยู่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายไชยวัฒน์ พุกมา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงนารี หมายดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงศิรินทรา มูลทองคำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงศิรินยา ขยันยิง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ แซ่ตู้

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายวีระศักดิ

์

ฟกเถือน

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงอาริยา ปลอดโปร่ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงขวัญชนก ทองจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงพยอม โกละกะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงกฤษณา ชอบสอน

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายณัฐวุธ จุ้ยแจ้ง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงปรินดา แก้วสมบูรณ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๒๙
นายศิรสิทธิ

์

วุฒิวิจักษณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๔ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายอาทิตย์ ชิตแป

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายธนภัทร์ หยูทองคำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายชานนท์ หมายดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายชาคริต ยังมาก

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า วัดหนองมะค่า  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๓๔
นางสาววัชราภรณ์ หอมชืน

่

๒๒/๐๔/๒๕๓๓

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงปยธิดา แตงเพชร

๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา คงคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายธีร์ แก้วขาว

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงรังสิมา บัวหลวง

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายปติภัทร หนูสุวรรณ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายธีรภัทร คงพล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายอนุวัฒน์ รุ่งมณี

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วมูล

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงนภัสสร มีอินทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงอริสา รืนเกษม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายพงศกร คล้ายนัทที

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แดงกระจ่าง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายนาวิน ตาลวงค์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงกชพร จงใจรักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายวรเมธ เมืองเกลียง

้

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงกุลธรา วิชัยดิษฐ

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงภัสราภรณ์ นวมขำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ บัวพึง

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายธีรภัทร เปรมปรีย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงนันท์นิชา เศวตภูมิพัฒน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงอนันตวรรณ สิงห์เล็ก

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วจรูญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงฐิติมา เกิดทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายปฏิภาณ กันฑะเนตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงศจีรัตน์ สละภัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายปฐภูมิ มีจีนา

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา อวยพร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายไบเบิล สิมาชัย

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงปลิตา อารีเอือ

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วัดนาผักขวง  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงพรนภา ศรีเอียม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงกุลจิรา จันทอง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงธัญวรัตน์ แซ่เล้า

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ ศิลป

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงณัฐญา แสวงไชย

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายธนพัทธ์ ยังแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงจรณินท์ พวงมาลัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงณิชนันทน์ งอกงาม

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงปาริฉัตต์ แสงทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายวัชชระพงษ์ เกลือนพันธ์

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายธัญณาธรณ์ เสืองาม

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายภัทรดนัย สุขหญีต

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายนรากร ใจคง

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงชาลิสา โสนุช

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงนันทวดี ยังดี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงชณัญญา เปรียบปราง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์สนิท

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๘๑ เด็กหญิงอภิญาลักษณ์
รุ่งโรจนวงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงอธิติยา ผดุงวิทย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงนิชาภัทร ประกอบปราณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงสุธิดา จันทรวัฒนกิจ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงวนัชพร โรจน์เสถียร

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงนิณภัทร ภู่เงิน

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายภูมิรัฐ อรภักดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงพัชญาพร พึงพระ

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงวริศรา โอสถเวช

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายจิณณวัตร ทองโปร่ง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายปณณธร มุกดา

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงปทิตตา อ่วมละออ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายเปรมปรีดิ

์

จุ้ยม่วงศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงญาณิน สุวรรณหงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงจันทกานต์ ดีหอม

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายพีรภัทร วะโรรส

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายศิลปชัย โพธิแจ่ม

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายวรชิต สีขาว

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงจิดาภา สุขศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงจุฑามณี ศรีเพียงจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงสิริกุล ฉิมธง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พงศ์เจริญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายไกรวิชญ์ คงเจริญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลิมสมานมิตร

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ผาดพิศ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงณัฐษิญา ประมงค์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงดุสิตา หาชอบ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงรินลดา เมืองประสงค์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สุพรรณดิษฐ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงทิพยวารี สัจจา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงญานิศา แซ่ตัง

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายธนกฤต ขาวสง่า

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส วงษ์เรือง

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงอภิญญา ตังวิชิต

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายนนทพัทธ์ พ่วงตรง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายปวเรศ ชุบคำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายพัสกร สุรัตนกูล

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๑๘ เด็กหญิงอัจฉราวรรณ
กุลานุวัตร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงธัญพร อินทรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายธีรภัทร เดชาสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายธนวัตร ชุ่มชืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญเกิด

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายธันวา จันทร์โท

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงกชนันท์ ผิวขาว

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายภูวเนศว์ ทองห่อ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายสุธีมนต์ ส่งกลิน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายภควัต ทองเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายศุภณัฐ ทรัพย์ทองบ่อ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายพงศกร เผือกแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงนัชชา สงวนศักดิชัย

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงกานติมา หงษ์ทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงกนกลักษณ์ ปอมใหญ่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายกันตพงศ์ แคล้วปรปกษ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงพิชามญชุ์ รักสกุล

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายธนากรณ์ บุญธรรม

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงอัญธิดา คำศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายธนกฤต เกลือนพันธ์

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายธีรพล ทังใหญ่

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายนันท์นภัช ส่งกลิน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายธนาธิป เรือนทอง

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายรพีพงศ์ บุญชาญ

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายภัทรพล กลินจำปา

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายนาวิน หงษ์ษา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายฐาปกรณ์ โนทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงจิตชญา โพคาประเสริฐ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายคมกฤษ กล้าผจญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายมนัสวิน พันธ์ชัง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายกันตพนธ์ ตระกูลกำเนิด

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายศตายุ ปนตาสาร

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายศิริภูมิ คงมัน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายอรรถชัย ตังวิชิต

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงวรัชญา รสโสดา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายจิราวุฒิ ม่วงศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายเจษฎา ผาดพิศ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงวรัญญา ขาวนิล

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายเผ่าลาภ ฉายสุขเกษม

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงสุรัชตณา บัวผัน

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงอังคณา ยังดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงสินีภัสสร ไพบูลย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายอัมฤทธิ

์

สินเจริญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงสุธดา เกิดสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เรืองฤทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายจิรโชติ บุตรสาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายชนัตชัย สาวเสม

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายธวัชชัย ทองแดง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายสิทธิพร บัวชุ่ม

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายสุรกานต์ พลอยบุษย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เขียวสง่า

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงฑิฆัมพร เอียมแท้

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงธรรมรัตน์ พุทธจำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงธัญชนก พุ่มสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงรสริน คำอุ่น

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายณัฐพงศ์ กลินบรม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายตรีวิทย์ พัฒบุรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายเทียนชัย อยู่คง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายนิติภูมิ มาศเส

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายปยวัฒน์ ขวัญงาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายภัทรธร คำวังชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายวสุ ว่านทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงกรณิการ์ พรมแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงปนอนงค์ ชินวงษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงพรนภัส นิลสุวรรณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงพิมพ์พิศา พรหมรักษา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงเมธินี แก้วหาญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายธนนันท์ รอดบุญนำ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายธีรเดช ผิวขาว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงกาญจนาพร พึงผล

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงฐิติกานต์ ชัยศิลป

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ยีรงค์

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงวรรัส แสงผ่อง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงสันฑิตา แต่งประวัติ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงสุวรรณดี สังข์งาม

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงอังคณา พยุงวงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายธนภัทร น้อยอำแพง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายธีรภัทร สมจิตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายนฤสรณ์ วงษ์ทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายปริยวัฒน์ อัชฌากรลักษณ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายภูมิบดินทร์ ธัญญารักษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายศุภกฤต เพ็งยอดวงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงชืนนภา

่

คิมเข้ม
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงฐิติมา แสงกุรัง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงพัณณิตา มณีรัตน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงวรรณนิสา กลันเงิน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงสุภัสตรา บรรจบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงสุภัสสร มุกดำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายธนกฤต ปราบภัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายพงศธร เดชคำภู

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายภานุพงศ์ พรมเอียม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายวรวิช หนูสุด

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายศุภณัฐ ฉัตรบรรยงค์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายสหรัฐ บุรัสการ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายอนุชา โกณฑา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงกนกพร พุ่มพวง

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ตังธรรม

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงกิตติยาพร ศรีสำราญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงกุลภัสสรร์ จันทรนคร

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงจิดาภา กาญจนี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงเจนจิรา อาจอ่อนศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงทศวรรณ แก้วมรกต

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงนริศรา สว่างจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงเนตรณภัทร จะวะอรรถ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงเพชรลดา แดงแท้

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงสุวภัทร สุวรรณชนะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงอังคณา ล้อมน้อย

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายกฤษณะ อ่อนจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายคัมภิรักษ์ ทองย้อย

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายชาคริต จันทร์มฤต

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายธนภัทร พิทักษ์สหภูมิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายธิปไตร ชัยหา

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายธีรภัทร บัวเกลียง

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายภานุกร สิทธินนท์วรกุล

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายศิวกร คำชู

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายสหรักษ์ อุ้มชู

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายอรรถพล คงกระพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงกมลพร เย็นใจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงญานิสา พวงอินทร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๓๗ เด็กหญิงฑัญธิกาภรณ์
สิงห์คาร

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก่นทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงภัททิยา สิทธิโยธี

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงภัทธราภรณ์ ผาดศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงยลดา จันท์ศิริ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงศาตนันทน์ นานุ่ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายฉัตรมงคล ตระกูลกำเนิด

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายณัฐพร ครุฑใหญ่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายพัทธพล สุขเจริญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายภัทรพล แก้วสุวรรณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายภาสกร มากหนู

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายวชิรพันธุ์ ยังผ่อง

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายสุรนันท์ สมทรง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เชือวงศ์

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงชนาทิพย์ ผลทวี

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงณัชชา อินทรสมมุติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันสังข์

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงธาราทิพย์ สุทธิสุข

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ เชือชะเอม

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงเปยมศิริ สัสดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงพิจิตรา อยู่ร่ม

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงรมณ พงค์พม่า

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงรัตนา กำลังแรง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงลลิตภัทร แดงประดับ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงลัคณา ไข่สังข์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงสิริยากร ชาติปกษี

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงสุกัญญา ยกม่วง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงเสริมศิริ ทศฐารัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงอรรัมภา ชังชะนา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายชานน ส่งแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายโชคชัย ศรีสุวรรณ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายณัฐกมล ยาคุ้มภัย

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายถิรนันท์ ยิมกริม

้ ่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายพงษพัฒน์ จำรัสศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายวราพงษ์ ชูช่วย

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายวรายุติ สัมฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายวิศรุต กลมเกลียง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายวีรภาพ เจียรพันธ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายสิรดนัย จิตต์งามขำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายอรรถพล ชายชาติ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายอัครชัย ทุ่งศรีแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงกัลย์สุดา แสงกล้า

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงเขมิกา ศิริสมบูรณ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงจิราพร นันทมาตย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงจิราพร ร่มศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงชนัฏดาพร เปรมภักดี

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงณัฐสุดา ปูผุด

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงณิศรา สิริโรจน์วรกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงดรุณี พลศร

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วเจริญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงนฤมล มาเมือง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงปนิยากร ปูยัง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จะวะอรรถ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงศิยามล สุดพิบูลย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงศิโรรัตน์

สุวรรณหกาญจน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงสุกัญญา เข็มทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงสุชานิตา คงแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายทีฆทัศน์ สืบสายชล

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายปฏิภาณ อัตถาวะระ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายภู คำลุน

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายลติณห์ อาจอ่อนศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงกมลชนก เปรียบปราง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงจินดารัตน์ บัวคำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงณัฐวดี คล้ายแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๐๑ เด็กหญิงณิชชญานันท์
แตงโต

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กาญจนพานิชย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงศุพิชฌาย์ ขุนภิบาล

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายกิตติพงศ์ อุปถัมภ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายชยุต ดำชืน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายชานน สุขช่วย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายณัฐชัจจ์ ยศชู

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายธนพล จีระกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายนันทวัฒน์ โพธิทอง

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายประพัฒน์ หมืนคลัง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายพิสิษฐ์ เพ็ชรคงทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายพีรณัฐ ภิญโญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายวีรภัทร จันทร์เขียว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายศุภธนิศร์ ทิพชาติ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายเอกบดินทร์ พร้อมมูล

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงกมลภัทร เดชรักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงกัญจนพร พะเนิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ มีจิต
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงชยาธิป แปลนาค

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงชุติมา เทียบทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงฑิติญา รอดน้อย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงณัฐชา ดำรงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีประสาท

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงธัญญรักษ์ สีระกาล

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงนัทวรรณ เครือฟา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงบุษรินทร์ กลินหอม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงปาลิดา ดวงเดียว

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงพรปวีณ ภูดีหิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงพัชริดา อิมเอม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงภูริชญา ไวงาน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงรดา จิตไชยชาญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงลลิตพรรณ ทิงแสน

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงวรัชทยา ใจกว้าง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงวาสนา งาทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงศิรดา พุ่มทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงศุภากร วงศ์จิรรัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงอุษณา ทรัพย์คง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงธิดาพร วงษ์ถาวร
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงสิริมา ทับสี

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงกัญญรัตน์ พรประสงค์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงนภัสรา จุรักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายจักรภัทร คงเย็น

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายพงศธร จันทะขิน

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายพฤตพงค์ สิวะสุเมธ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ คำทิพย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายธนกร ทิพย์อักษร
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายธนพัทธ์ ประดิษฐคงคา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงชนิภรณ์

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงดาราวดี เพชรสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงสุพัตรา มุ่งซ่อนกลาง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายชนะชัย เดิมจังหรีด

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายเพชรอนันต์ มีใจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายสรศักดิ

์

สุขสอาด
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายสัตยาบ์ พัฒน์ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงณราวดี แก้วคงเมือง

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงนภสร ล้อมน้อย

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงสุนันทา ภูพะเนียด
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงภสุดา กลมเกลียง

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงลัลลลิล จันทร์มริต

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายชยชาครีย์ ศรีซ้อน

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายธรรมปพน ขาวเจริญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายภูริภัทร สว่างจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงพัชราภร แก้วขำ

๑๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ฉิมพาลี ๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายเอกกวิษย์ ยังธิคุณ
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงยลรวี สาครเจริญ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงสุภนิดา แสงนวล

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายกรณ์ดนัย ด้วงทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงสกาวรัตน์ ชูชืน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงชญานี ทองกลบ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายภูริพัฒน์ สกุณี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงภัทราวดี คงแปน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงพัชรี เทียนศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญคง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แก้วล้อม

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กชายปุญญพัฒน์ เกตุสำอางค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงสิรภัทร เก่งตรง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายคิรากร ปนทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทอง วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงศรีญาพร พลารักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๔ / ๑๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงศศิประภา แสงสุข

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงมาตาวดี ไชยเดช
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงณัฐนิชา จันทวงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงกฤตพร ภาคกายสิทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงศุณิษา ปานน้อย
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงมนสิชา รวยรุ่ง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงขวัญข้าว อ่อนน้อม

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงนันทิตา บุญประจวบ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายชนพร บุตรเกตุ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายธนวัฒน์ ดอกรัก

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงสุภาวดี เอียวพานิช

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงกุลธิดากร มีชัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ ช่วยกลับ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงดวงดาว พราวแสง

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายพุฒิพงศ์ สุดใจ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงนิตยา ศรีไชย
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๙๖

เด็กชายจตุพร พิมพา
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงอุษามณี ม่วงพรม

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงช่อแก้ว พม่า

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงอัณณิญา ติเยาว์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายสิโรจน์ แก้วสุกใส

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายภานุพงค์ สุวรรณแสนทวี

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายภัทรพล ปลอดโปร่ง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายพศวีร์ หนูรุ่ง

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงกัญญพัชร์ สุดดี

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงพรนภัส แจ่มแจ้ง

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงกรชนก เม่นน้อย

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงฌาณิศา กลัดนาค

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงถิรดา อยู่หนู

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีภิรมย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๑๐ เด็กชายดลเดชธนพิพัฒน์

ฐิตะฐาน
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงอาทิตยา ทองสิน
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กชายวรภัทร พิธีการณ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายธนกร กลอนกลาง

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายพุฒิพงค์ ทรงลาภอนันต์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๕ / ๑๓๔
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ปข ๒๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายปาณัสม์ ชนะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายนิธิกร บุญเนือง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายสัณหณัฐ อุบลวรรณี

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายศิรเกียรติ ฟกประยูร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงโชติกา ส่งกลิน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายศรันค์ ศรีจิตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงชลธิชา เชือชาติ

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงบัณพร ชูเดช
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กชายสหัสชัย สืบจันทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายศิลา อิงเขนย

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายวรฤทธิ

์

สิงห์อยู่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงภารดี หุ้นสวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายชนะกานต์ พิมพ์แก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายทัศน์ทยา พูลเกษม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ภักดีจำรูญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงจิราพา อยู่เย็น

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กชายอัฒชัย มีเดช
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงภณิดา ปานรัก

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายธนบัตร เกิดรืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา รอดภัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงสุภาพร เต็มดวง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงนำเชือม

่

หวังสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงอรวรรณ เย็นสนิท

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงพนารักษ์ ล้อกิตติกูล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายกฤตยชญ์ มังเจริญ

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายนฤเบศร์ ตังซุยยัง

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงสุกัญญา ชูชิต

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงอาภาภรณ์ มากลัน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ละพันธ์คำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เพ็งกลาง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงอรพรรณ ศุภลักษณ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายนนธวัช จิตรตรีโภชน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงนาตยา แสนรถ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงนิจวิภา ร่มทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายกิติศักดิ

์

เชือเศษ

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๖ / ๑๓๔

้
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ปข ๒๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงกานต์ธิรา บุญมี

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงญาริญดา บัวโรย
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงสายฝน ศรีสุวรรณ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงกัลยา คงแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๕๔

เด็กชายชัยยา บุญพิทักษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายพีรวิชญ์ จรรยาเลิศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงฐิติมา เชือสุวรรณ

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงจันทิมา ศรีสุวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยราช วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ กองทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายสุภัทร จอกแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชูแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงพรลดา สุกมาก
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายไพรัตน์ ศรีสุวรรณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายเจษฎา แก้วแสนทิพย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายอนุพร ยุติธรรม

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงจุฑามาศ บรรจบสมัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงภัทรภรณ์ สมหวังดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงรัชนก ชูกำลัง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายพีรภัทร นามรักษา

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงรัชนี แช่มดนตรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

มิงแม้น

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายศราวุธ เอียมลออ

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายจักรินทร์ สุขแดง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงลักษมี สระทองย้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ซุ่นบวบ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงศศิธรมณี วงษ์ท้าว

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงขวัญใจ เงินก้อน

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงวิภาดา กระบัตรทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงชลดา แจ้งประจักษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายพิชัย ยุติธรรม

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงเพ็ชรชรา แก้วกรูด

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ กองทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงอาภัสรา ฤกษ์มาก
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๘๓
นายภานุวัฒน์ โพธิพงษ์

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงชไมพร พิรุณศศิธร

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๗ / ๑๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กหญิงสิริมา สุขวิมุติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กชายศุภฤกษ์ วงษ์ทองหลิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๘๗
นางสาววรางคณา เฉือยฉำ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๘๘

นางสาวพิญดา ปนแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๘๙

เด็กชายกิตติพันธ์ สัจจสังข์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายกฤษฎา ธรรมวงค์แสง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายธนวัฒน์ โพธิพงษ์

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายธีระพงษ์ กิงแก้ว

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงศิริวิภา พูลเพิม

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๙๔
นางสาวโสภา ช่างเรือนกุล

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทองอินทร์ วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงปาณิศรา ทองเสงียม

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายวรา ยอดเยียม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ รอดพยุง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายภูวรินทร์ ปนเกตุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงลินลดา ชูชิต

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายสิทธิพล เพ็งเพ่งพิศ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ชมชืน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายถาวร เพ็งศิริ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงดวงสุรีย์ เพ็งศิริ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงวิมลสิริ คนการ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงวิชชุตา สวัสดิศรี

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายอัคม์เดช จบเจนไพร

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปตเมฆ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายวสุพล กรุดมินบุรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยสัก วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ จวนสว่าง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ทับทิม

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายณัฐพงษ์ นิลเพชร

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กชายสรศักดิ

์

หอมสุวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กชายสายชล คำอาบ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงกานดา แก้วกอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงชลดา ส่วนบุญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงฐิติมา เถาเรือมาศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงณฤทัย หลวงศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงศิริณญา แก้วกอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายปริญญา หลวงศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๘ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงพิมพ์นภา พุ่มสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายจิราพัชร บุญลือ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงเกตุมวดี ทิมเจริญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายเดชากร ร่มเย็น
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงเกวลิน พุ่มไชย
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายพนมศักดิ

์

รักเจริญกิจ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงมาชม อุส่าห์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายเจษฏา สกุลขำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กชายอนันตสิทธิ

์

ลมุดไทย
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ปุนปลีมสุข

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายกฤตภาส เขียวหวาน

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายกฤษฏิ

์

อังสวัสดิมงคล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ แสงจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายนัฐนสิน จารุวรรณ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงกุลปรียา ลำยอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงดวงพร บุญเกิด
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงฐิติวรรณ อิมโอฐ

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงธันย์ชนก บุญเกิด

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงสุทธิดา ศรีอัมพร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายชุติศรณ์ พ่วงสอาด
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายพัชรพล นาคโต

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายวิทูร ฟกโต

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายศิระ ประภาภรณ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายสรวิศ สาภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงจิราภา จงดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงปาณิศา จันทร์แจ้ง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงสิริวิมล เคหา

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๔๗

นายณภัทร ศิริวรวัฒน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายภาณุพงษ์ แสงนิล
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พันธ์แพน

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงชมพูนุช นาคกลม

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงธนยา นาคโต
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ศรีสุวรรณ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายณัฐพร บุญเหลือ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายธนิสร ยาศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๙ / ๑๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายชุมพล จันทร์พิทักษ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายทวีรัฐ พวงใหญ่
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ แย้มสำราญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กชายธนาดล ชูพร
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงจิรารัตน์ พุ่มบาน
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายปณณธร แพใหญ่

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายสุพจน์ เรียบร้อย

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายสิรวิชญ์ อินบำรุง
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายกฤษณะ นาคสิงห์
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายรพีภัทร พุ่มบาน

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงศรัณย์พร เทียนทอง

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงกัญญาภัค ภาเรือง
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายวรวิช เชาวนเมธา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายสุธิพงษ์ วรรณวงษา

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงอรอินทุ์ สัตย์ซือ

่

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ งามขำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงปนมณี ทรศัพท์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายกีรติ เครือแตง

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายวีรภัทร เชาวนเมธา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายชัชวาล เอือเฟอ

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงญานิกา บัวพลู
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายสืบพงศ์ ศรีกลำ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายปรัชญา ลิบลับ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายอภิวัฒน์ กิมซัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ เทียนทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายกิตติพศ ลิบลับ

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงศุภชญา ผจงศิลป

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายกิตตินันท์ ฤทธิเดช

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากเหมือง วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงธันยพร เพชรประดับ
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงอรกัญญา ทับแพ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงวรฤทัย เอียมสำอางค์

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายชญานนท์ วรวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงปภาดา นวลผ่อง
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายเอ คาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงเวย์ คาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงแก้ว พม่า

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงสวย คนพม่า
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงวีรวัลย์ ฉิมป

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กชายกวิน เทศแย้ม
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พราหมณ์น้อย
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายชนวีร์ แสงนิล

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงสุพัตรา คงศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายนราวุฒิ นกแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายลัทธพล เพชรพ่วง
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายไตรศักดิ

์

อภิวัฒน์เจริญเดช
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงส้มจีด

๊

คนพม่า
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงพิว -

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายแอมโบ -

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายศศิพัฒน์ สิทธิวีระกูล

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายอาว คนพม่า

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงกชนันท์ เอมโอษฐ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงธนกร เทศแย้ม

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายธนพัฒน์ ศรีทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายวรวิทย์ พุ่มไสว

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหมู วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงธนพร สายะนันท์

๒๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายศาสตรา ตุ้มตาเต็ง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายบรรลือศักดิ

์

คีรีนิล
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายฉันฑพัฒน์ ลิบลับ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กชายภาคิน สุจริตพาณิช
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กชายชิษณุพงษ์ เปล่งปลัง

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายณัฎฐภัทร แดงโชติ

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายสิทธิพันธ์ ชูจิต

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายเมธัส พ่วงจาด
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กชายปยพัทธ์ ศรจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายจิรายุ บุญไตรย์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายกิตติพงศ์ บุตรนามทอง

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงธนิสรา วงแหวน
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงรัชนีกร กลีบบัว
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงณัฐณิชา แดงโร่

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงกรกนก หอมกลิน

่

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงญดาวรรณ คุ้มมัน
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงอารดา ชำนาญผลิต
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงศศิวิมล หุ่นเก่า

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงกรกนก เย็นใส
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วันอยู่
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงปยนันท์ แสงศรี

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงโสรยา สมฆ้อง

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงวรรณวิสา ช้างน้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายสุธี มาลาลักษมี
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายสุรธัช วัดโลก

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายกิตติพัฒน์ ศิริเทศ

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายธีร์ธวัช เขียวประเสริฐ
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายธีรเมธ ผิวผาด
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายสุวิจักขณ์ วรรณประสิทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงชนนิกานต์ แสงหว้า

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงสุภชา วรพุทธ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงณัฏฐริกา แช่มช้อย
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงนันทร์นภัส ลาภทางไกล

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ทองแฝน

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงชัญญา แจ่มประจักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กหญิงจันทรา ฝายเดช
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงสาริศา สุขหอม

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงธัญพิชชา ร่วมชาติ

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงธันยมัย สวามีชัย
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กชายศุภณัฐ เคหะ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงผกามาส เพชรประดับ

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงวริษา เอียมวิริยะกุล

่

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กชายสุวิจักขณ์ สังแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กชายวชิรวิทย์ หงษ์ทอง
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายสมบูรณ์ เสียงใหญ่

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายศุภณัฐ ภมรสูตร

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กชายณัฐนนท์ แก้วประดิษฐ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงชลลดา เกาะเกตุ
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงนัทธกานต์ ทหารเพียง

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงอัญชลี ชะอุ่มฤทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายอดิสร ปตรเจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายวรัญู ชุ่มจิตต์
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิทอง

์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ประเทิงจิตต์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายภูวภัทร์ แดงโชติ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงพิชฎา พระเดโช
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงสุภิญญา ชาวแพรกน้อย

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงสลาลีวัลย์ เหรียญทอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงณัฐยา โตมอญ
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ประเสริฐชัย

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายกฤติน อินคล้าย

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กชายวัฒนศักดิ

์

เปรมปรี
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายอโณทัย หุ่นเก่า
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงกนกพรรณ ทิพย์สังวาลย์

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงเสาวภาพ จันทร์หอม

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงบวรรัตน์ ปลืมใจ

้

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ คงงาม
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงธารทิพย์ ทับทิมเมือง

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายนวพล คล้ายคลึง

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงอัญญาดา คล้ายคลึง
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายวีรภัทร แกล้งกลัน

่

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายคฑาวุธ ซือตรง

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายชยังกูร บุญเกิด

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายสรวิชญ์ คงชาติ
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๘๔

เด็กชายชนาธิป ตันนิกร
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กชายณัฐนริศร์ แสงรุ้ง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายวรพจน์ เพชรประดับ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กชายนนทพัทธ์ พานนา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงสุธางค์รัตน์ แดงโร่

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงศุทธินี คำนุชนารถ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงศศิธร ผิวผาด

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงศศิวรรณ บุญเติม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงณัฐวดี โกจิว

๋

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงนิลนำเพชร ชืนภิรมย์

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายวิกลม พ่วงทองเหลือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กชายธนภัทร จามจุรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กชายอนันตชัย ชูจิต
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายตันติกร รัตนถาวรกุล

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ เรืองสกุลราช
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กชายณัฐภูมิ จันทร์หอม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายไตรภพ ไทยสงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายนำเพชร ชูดวงแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงศิรภัสสร พิทักษ์ชลทรัพย์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงนิศาชล โพธิทอง

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงจันทนา เอียมสำอางค์

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงนันทิชา เสืองาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงศิริพร ศรีนำเงิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงสุชานาถ ลิบลับ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงกุลิสรา วงค์เณร

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงพรรณพัชร ปรีดา

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ พุมมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายอริญชัย คีรีนิล
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายพงศกร ชูกลิน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงชนาภัทร ศรีนาค

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กชายอภิศิษฐ์ ปรียาไกรสร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๑๕

เด็กชายธีรพรรณ สายเพ็ชร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงฉัตรลดา เคหา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงพัชรภรณ์ โตพุนพิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายปุริม บำรุงสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๑๙

เด็กชายจิรายุส จันทร์เนย
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงญานิศา ประภาลิมรังสี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ด้วงรักษา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงวนัชพร แก้วมะณี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๒๓

เด็กหญิงณิชานาถ ภมรสูตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงนภัสสร ถมยา

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงสมัชญา งามขำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายนันตะชัย อาจสัญจร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๒๗

เด็กชายรัฐภูมิ ลิบลับ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงเกวลี ขวัญเมือง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายสรวิชญ์ ด้วงขำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๔ / ๑๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงปาลิตา พัฒนพงศ์ศา

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๓๑

เด็กชายสุรกาญจน์ เอียมสะอาด

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงกัลยา ประชุมวัตร์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงกมลชนก อะทะไชย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๓๔

เด็กชายสิริชัย เพ็ชรประดับ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๓๕

เด็กชายพันธวัช โฉมยง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงจิรภิญญา โจมกลาง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ทับซ้อน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ แดงโชติ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายธนวัฒน์ แดงโชติ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายจักกฤษณ์ ถาโคตร

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงพรรณกร วงษ์วรุณ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายสิรวิชญ์ แพใหญ่
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายณัฐชัญ บุญล้น

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายภูริทัต สุนทร

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงบี พม่า
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายเรืองศักดิ

์

น้อยเมือง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายเวชสุวัฒน์ จันทร์วิวัฒน์กุล

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายธีรชัย ชูจิต

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ เผือกทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายสุทธินันท์ เนตรสว่าง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายพิชาภพ อรัญรักษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายพีรณัฐ บุญรอด

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายติณณภพ แสงหาด
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายธีรโชติ เหมือนสุวรรณ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายปยพนธ์ ตุ้มตาเต็ง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงญารินดา สายนำเขียว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๕๘

เด็กชายภูวภัสสร์ สวามีชัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายจิรายุส สนธิ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายพิเชฐชัย พรายมี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงจุฑาธิป ไหลล้น
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงมนต์ฑกาญน์

บุญส่ง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงฐิติณัฏฐ์ ผุดเผือก

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงกนกพรรณ สังข์พุก

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๕ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๕๖๕

เด็กหญิงสลาลีวัลย์ ราชวงค์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายณัฐพงศ์ เย็นใส
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์แก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กชายรพีพัฒน์ ทรศัพย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กชายปยะ พิศวิมล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คล้ายทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงศิริวรรณ ขุนอักษร

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงพรพิมล ยาตาล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงกัลยรักษ์ ภิญโญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายธนกร สิทธิเกษมกิจ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายรัชชานนท์ จิตรมัน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายธนะรัตน์ สันติสกุลอยู่
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายนราธิป โตใหญ่
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายบวรทัต ยางสูง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงศศิกานต์ กวนหลวง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงวิภาวี เทียงธรรม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๘๑

เด็กชายพีระพล หอมสกุล
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายชนะเกียรติ ยิมใย

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงศศิวิมล หีดแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ กระจาดเงิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงกาญจนา แจ่มศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงพรไพลิน นิลประดับ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายเสริมสวัสดิ

์

ทองดอนเหมือน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายอลงกรณ์ ทับทิมเมือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายนพรัตน์ จันทร์สุขโข
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายจิราเจต คงศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายคุณาสิน สาหร่าย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายอนุชิต จันทะโส
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงรสรินทร์ ทิมสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายสหรัฐ เล่งฮ้อ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายนันทชาติ หญีตพันคง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายกิตติวัฒน์ วงษ์แหวน
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

อ่อนอภัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายจักรกฤษ ลิบลับ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงณีรนุช พุ่มแจ้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงอารียา ขอเจียม

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงวริศรา แจ้งเนตร

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ แก้วสะอาด

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายจิระวิน สุวรรณะ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์สุก

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงพิมพ์พร พงษ์ประสิทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงธณัญญา หุ่นเก่า

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายมโนสิทธิ

์

แพใหญ่
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายภัททสิทธิ

์

แซ่ลิม

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงณิชา สร้อยดอกไม้

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงสุทินา งามขำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงชนิตา เกิดลาภ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กชายชาญชัย ยิมมาก

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายธรรมนูญ แจ้งเนตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงธนิกา กำนิล

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงธัญสุดา กำเนิดแจ้ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงชญานิษฐ์ สุพล

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายสิทธิชัย เศรษฐศรี

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายศราวุธ แสงเนตร

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงกุลิสรา จันทร์แจ้ง
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงฐิติพร เกษมสุขไพศาล

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีวิสุทธินันท์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายชัยธวัช พลอยงาม

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กชายณภัทร เกลียงกลึง

้

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายปริยกร แตงอ่อน
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายอัษฎาวุธ ทับสีรัก

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ธนะชัยศรี

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงอัจชาพร ภมรสูตร
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายพัสกร วงษ์สุวรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายสุภวัทน์ บัวนาค

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายวีรภัทร กิจนาเรียง

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กชายเมธัส หงษจ้อย
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายศิวกร พันธ์ยิม

้

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายอันดามัน เรืองอร่าม

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นาคสอิง

้

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๗ / ๑๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงณิชกานต์ จันทร์ลอย
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงปทมา นพรัตน์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงณัฐณิชา มิลินททัต

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงลักษณพร เขียวเพชร
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงธัญรดา นาคเทศ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงปณิตา ศรีวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายธนาพันธ์ ทองมลโท

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กชายนวพรรษ เขียวเพชร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงณัฐริกา หลวงศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายสิทธิโชด แสงแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงสุภัสสรา ตองสวัสดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงแพรวา กองแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงค์ละคร
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงรักษิตา ลิมมัน

่ ่

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงปุณยพร เอมโอด

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายยศกร เขียวประดับ

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กชายชัยเชษฐ์ ลิบลับ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายอังกินันท์ กองคูณ

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายศิริมงคล สร้อยจำปา

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กชายณัฐพงศ์ สร้อยดอกไม้
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กชายวัชรพล เหมือนวิไล
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายชานนท์ ชูดวงแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงภัทรวดี ปรีเปรม

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงทัศนีย์ ศรีแสง
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ เกษดี
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ ลาภร

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กชายนันทภพ ศรีสกุล
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายพัทธนันท์ หุ่นงาม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงธิติมา แจ่มศรี

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายภูมิรพี พุ่มนุช

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กชายนันทชัย เกิดพร้อม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กชายเพชรรุ่ง เดชเพชร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายพงศกร เอมโอฐ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายจิตติพัฒน์ พุ่มแจ้

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๘ / ๑๓๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายวีรชน ศรีแสง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงธัญชนก แตงทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายกฤตภาส ธัญญาผล

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กชายสรรเพชญ งามพักตร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๗๔

เด็กชายภัทรกร อรรณพเพชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ คีรีนิล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายพีรพัฒน์ กอรัมย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงนริศรา ชูจิตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กชายนันทวัฒน์ มิงเขือนขันธ์

่ ่

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายยุทธชัย อรรณพเพชร

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ทุกญาวัตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญเกิด

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงพลอยปภัส ศรีใสไพ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงสิริวิมล เกียงงอน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงอังคณา เรืองอร่าม

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงญาณิกา สาหร่าย
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายภาณุพงศ์ ประยูร
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายรุ่งภพ อิมแสง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายธนชิต พรมสอาด

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายธนโชติ พรมสอาด
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ การะเวก

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงภคพร พรมสอาด

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงปภาดา วงษ์สุวรรณ

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายภัทรพล บุญทิวนาค
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์ กลินหอม

่

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงภูริตา โสภาวัน

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงเขมิกา มหายศ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายกฤษดา แสนอุบล
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงชลดา ช่วยศรี
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายภัคพงษ์ กรรณเทพ

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายณัฐนนท์ เจิมวงศ์รัตนชัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายกฤษนัส เอมโอด

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายรัชชานนท์ บุญคง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายณัฐพล ทองแผ่น

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายสิทธิเดช อินประสิทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๙ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายจิรายุ เจียเจริญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายภาณุวัตร ตะลุ่มพุก

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายพงศ์ภัค คำห่อ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงเดียรญานี ชมภู่ทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงเปมิกา ทองนาค

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายจิรเมธ คีรีนิล

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายฐิติโชติ แกมไทย

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงสุมิตรา พลายขำ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายสรรติศุกร์ เอมโอด
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงอนันตญา ละปาทา

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายณัฐพล ปลืมจิตร์

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กชายสุรยุทธ แดงฉำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กชายทินกฤต แก้วกัน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายกฤษณะ เจียมดี

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายธีรภัทร์ พุกพักตร์สุข

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายมนัสพร เอมโอด

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายธนธรณ์ ล้อมวงศ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงพรชนัน ม่วงมังมี

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงสิริกัญญา เกษสุวรรณ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงณิชากร เบ้าตา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงสุวนันท์ เอมโอด
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงกุลปรียา แตงอ่อน

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงสริตา ศรีประเสริฐ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงศุภสุตา บัวคลี

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงภูริดา แนววัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายธาดา สาหร่าย

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายอนวัช ปลืมจิตร์

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สายพฤษ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายณัฐพล สอาดละออ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมคำมูล

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายไรวินท์ ศรเพชร

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กชายศรัณย์ แสงจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายคมสันต์ อยู่สุรินทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงวาเพียว พม่า

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรวมไทย วัดรวมไทย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายสรวิศ เพ็ชรประดับ

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๐ / ๑๓๔

้
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ปข ๒๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายณฐกร ชูทับทิม

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงพิมพ์ณารา คตะธรรมโม

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงธัญมาศ บุญมา

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงชนาพร คีรีนิล
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงสุพิชชา พันธุ์ดี
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงอังคณา เพ็ชรประดับ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงรักษยา หลินลาโภ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กหญิงวรรณวิสา อุ่นอบ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงสาธิณี เพชรอยู่
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงดวงรัตน์ สำแดงเดช

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงปณิตา จันทร์เฉย

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทิมแท้
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงชลธิชา คงมัน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายไพศาล ช่างภา

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายกมลภพ โพธิทอง

์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กชายจักริน ตังธรรม

้

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายศิรวิทย์ แสงจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายฤทธิไกร หอมกลิน

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายปกรณ์ แสงจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงวรัญญา พุ่มเอียม

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงอาภัสรา จันทร์ชูกลิน

่

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงพิชาภพ เพชรประดับ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายศุภโชค ฝายเดช

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายปญญากร นิลดำ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายสุทธิภัทร เกตุงาม
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กชายอดิเทพ หุ่นงาม

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายศุภโชค แตงเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายทัตเทพ พลับใหญ่
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายวรภพ ฉิมฉาย
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กชายชนาธิป จอกลอย

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงณัฐญา พูนเพชร

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงรัฐชินี คงมัน

่

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงณัฐลดา ทรัพย์อุปถัมภ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงวิมลศรี กราดกลิน

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงณัฐธิดา หุ่นงาม

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๑ / ๑๓๔

้
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ปข ๒๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงพรไพลิน เลือดแดง
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงนภัสพร เมืองเกลียง

้

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ทวีธนสารสมบัติ

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงชนากานต์ บุญถนอม
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กชายพิตรพิบูลณ์ นิลดำ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายอัครพรรณ คงมัน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายหริรักษ์ ธัญญาหาร

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีตระการ
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายเฉลิมพจน์ อ่วมอ้อ
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายพีรณัฐ จันทร์เม้า

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายรัชพงษ์ คล้ายทอง

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายวีรภัทร รักชม
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ทรัพย์สมจิตร
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายรณพีร์ สวัสดี

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงจิราภา นาคโต

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงจันทร์นิภา คล้ายทอง

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงวรัชยา เครือแตง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงอนุธิดา อ่อนไหว

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายปยกรณ์ บัวทอง

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงปริยาภัทร จันทร์สุโข
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงณัฐชา อุ่นอบ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายเนติพงษ์ ขุนอักษร

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายอนุพงค์ พ่วงสะอาด

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายสมโชค เรืองสว่าง
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กชายณัฐพงศ์ เพชรประดับ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายศุภกร นาคโต

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายภานุวัตน์ ทองรอด

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายทวีรัฐ แซ่อึง

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายพีรพัฒน์ มีจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายจิรศักดิ

์

ฟกโต
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายอภิวิชญ์ ทองรอด

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายไพรศาล เกตุงาม

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายกรณิศ ปตน้อย

๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายภานุวัฒน์ เพชรประดับ

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายจิรภัทร ดีหอม

๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ นิลดำ

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงอริสรา ศรีวัง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงสุนิษา ศรีวัง

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงกุลิสรา พรายแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงอริสรา จันทร์ชูกลิน

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงรินรดา ปลังกลาง

่

๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงฐิติกา โพธิแสง

์

๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กชายวรโชติ พวงใหญ่
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงศิริพร พอดี
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายอัษฎาวุธิ เหลาะหลง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายทินภัทร ทองปรวน

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายทินกร ทองปรวน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงบุษกร เกศโกมล
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายณรงค์ ลิบลับ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายณัฐภูมิ เชือปราง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายชุติเทพ รวดเร็ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กชายไชยวัฒน์ เซซวด
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ ปองสิงห์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงษุติกา คล้ายแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงมาริษา เพิมพูล

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงธีรดา เชือชาติ

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงนันทิชา วงค์เณร

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เอมสัมฤทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ ช้างนำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงนราพร เนียมน้อย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กชายจิรภาส ยิมใหญ่

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายธนวัฒน์ ปรีเปรม

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กชายนนทกานต์ วงค์เณร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กชายอติชาต นาคเกษม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายปรัชญา สีวัง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงภัทรวดี ชืนอารมณ์

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายจิรกฤต วรพิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ พวงเพ็ชร

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายอัครชัย หุ่นงาม

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงภัทรวดี รวดเร็ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๓ / ๑๓๔

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงอัญชิษฐา เกษร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายณัชชา ลายละเอียด
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงดารารัตน์ เจียมใจ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แปนทอง
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายศิวกร ทองรอด
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงพีรยา หนองมีทรัพย์

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ปานแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายวรัญู ทองรอด
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กชายอดิลักษณ์ นาคสุข
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กชายศรชัย แปนทอง

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กชายพงศภัค ตุลารักษ์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กชายวงศกร ทองรอด
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงกนกวรรณ โอชาผล
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงนิตยา ทอนกะโทก

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงวรรณวิสา รัตนสิริจิต

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงสาวิตรา อุยเนียม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงอาริสยา ยิมใหญ่

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงจิราภา สุขประเสริฐ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายเอกชัย ชูวงศ์วาลย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายเดชาวัตร เพชรประดับ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายบัณฑิต หมืนหาญ

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงดลญา หาญธงชัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโหรง วัดสำโหรง  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงจีรนันท์ เอียมสอาด

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโหรง วัดสำโหรง  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงนงนภัส คงกระพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโหรง วัดสำโหรง  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายวีรภัทร จันทร์เสียงใส

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโหรง วัดสำโหรง  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงอรปรียา ชูกำลัง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโหรง วัดสำโหรง  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงสุทธิดา อยู่เย็น

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโหรง วัดสำโหรง  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายจักรกฤช เจริญวงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโหรง วัดสำโหรง  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายปยพล บุญประเสริฐ
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงสรีรัตน์ นุตสถิตย์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงภัคนันท์ กุลเมืองโดน

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงสุชาดา ปนทอง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงจริยา ศรีสายชล
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงชลดา ศรีสายชล

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงกรกนก ปรีเปรม

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๔ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงประภัสสร เพชรใส

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กหญิงศดานันท์ ไกลเนตร์
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงวรินยุพา แย้มสำราญ

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงประภัสสร ศรีอัมพร
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายนนทพัทธ์ บูรณาภา
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายกิตติภณ ทองย้อย
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ อินบำรุง

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายธีรเดช นกเกิด
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๘๘

เด็กชายเทวินท์ แดงเทโพธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายสราวุฒิ ภู่ประสงค์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายธนพนธ์ แตงอ่อน

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายพีระพล พลีไพร
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายพีรวิชญ์ อินคล้าย
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายชลธาร นกเกิด

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายณัฐพล ต๋องาม

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กชายศักดา ลาภเกิด
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงชลนิภา หวังกิจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงธันยพร ฉิมผูก

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายณัฐนันท์ กระแสเทพ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กชายรณชัย สาลี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายมานัส ผลทอง

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายณัฐพล บุญเกิด

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายรัชชานนท์ ศิริพิบูลย์

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายธีรศิษย์ บุญศรี

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายธนธรณ์ เจียมจอหอ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายชัชวาล บุญสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายวันชัย อาจน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงศศิธร บุญมาก

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายดิศพงษ์ แย้มสวัสดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงภัทราวดี ไทยประเสริฐ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงบุษกร ศรีษาพันธุ์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงอภิญญา ทิมแท้

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กชายจิรายุ จันละมูล
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายยุทธชัย มาประกอบ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายกรกฎ เกาะกลาง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดอุดมพลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๕ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กชายดอน ทองดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กชายกุลกันต์ อิงอ้น
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายจิณณวัตร์ อัดแสง

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กชายจิรสิน อัดแสง
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายธีรภัทร มาประกอบ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายปยวัฒน์ ส้มปุย

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ชูวงวาลย์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายศาสตรา คนน้อย
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กหญิงณัฐวดี วิวัฒน์บวรวงศ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงวาสนา มีผล

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา ชูแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงสุภาสินี คีรีนิล
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงชมพูนุช จันลาด
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายภูวเดช โพธิระย้า

์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายอดิเทพ เข็มทอง

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงรัชนีกร คงกระพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายดำรงเกียรติ

์

แย้มสวัสดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงกชกร พรมสะอาด

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงสมฤดี พิชิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ม่วงคราม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายวสันต์ สมตัว
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงอติกานต์

อนุสรณ์กิจทวีคูณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายกัปตัน ทับเนียม

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กชายจาควัตร เข็มนาค
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทรบุตรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เทียงธรรม

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงเบญจมาศ ธรรมมิกะ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กชายออมทรัพย์ สายัณห์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายเจษฎา ล้วนเล็ก
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายอนุวัฒน์ แตงหนู

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายภานุวัฒน์ พุทธรังษี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กชายศิวกร คีรีวัฒน์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กชายศุภวัฒน์ ดาวเรือง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงชญาภา เกาะเกตุ

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงวนัญญา วงค์เณร

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๖ / ๑๓๔

้
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ปข ๒๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงศิริกาญจน์ ภักตร์ขำ

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงกมลพรรณ สนธิ

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงณัฐวดี วังนุราช

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงธนสรณ์ เริมคิด

่

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงธนพร อุดมผล
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กหญิงศิรดา โทอรัญ
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงพรรษา พุ่มโศก

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงทิพย์สราลี วิเศษชาติ
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กชายศุภณัฐ คล้ายสังข์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ สายทอง

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายวีรภัทร เปรมปรีดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายยุทธศักดิ

์

เอียมสอาด

่

๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายติณณภพ นรินทร์รัมย์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายสิทธิโชค จันทร์หอม

๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงสุนิสา แสงกลำ

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กหญิงจริยาพร โจมกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงพีรดา สุขปรัง

่

๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงณัฐนารี ชูแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงขวัญข้าว เคหา

๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงสาริศา นาคปอมฉิน
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงชัชรินทร์ เจียมจำรัสโรจน์

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงฐิติกานต์ จันทร์วิจิตร

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงกมลพรรณ ช้างแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กหญิงวรกานต์ ศรีฝก
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงณัฐวดี หอมสนิท
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงอัญชนา เอมโอฐ

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายอมรเทพ นิลเพ็ชร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงมาลินี จามจุรี
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงกรรณธิมา ถาวร
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงอารดี สายทอง

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายสรวิชณ์ ชูแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายโชติวิทย์ เพชรด้วง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กชายวทัญู กลัดเข็มเพชร
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงสิริวิมล พละสุ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา ตังบูรพาจิตร์

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๗ / ๑๓๔

้
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ปข ๒๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีคราม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายนัทธพงศ์ ยิงยง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ สัตย์ซือ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กชายติณณภพ เอียมแก้ว

่

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กชายจิรายุทธ เข็มเมือง
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายณัฐพล ม่วงบุญมี

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงสุจิตตา จันทร์วิจิตร

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กหญิงนุลนาส ดุลลา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายพงศ์พัฒน์ ทัศนา
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายศิรวิทย์ ศัลย์ศิลป

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วโครภ

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายนัฐพงศ์ หงษ์อร่าม
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงกานติธิดา

์

สว่างเมฆ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายคทายุทธ์ อ้อมคล้าย

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายธีรภัทร อัดแสง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงนภัทรศร สว่างเมฆ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงมารศรี สามสาลี

๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายธนภัทร บุญเหลือ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายธีรยุทธ บัวล้อม

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายธนภัทร์ พันธ์เพิม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายธนธรณ์ สมชัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายนิติพล เต็มดวง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ โตเจียว

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายจิตติพัฒน์ บุญมา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายคณิณ แปงหอม

๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงฟาใส อนามัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงณิชกานต์ เกตุศิริ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายธรรมรักษ์ แสงสว่าง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงวรรณนิศา แผ่พร

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงสิริวิมล เจริญสุข

๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายวาทิตย์ ปรีทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงดรัลรัตน์ เขียวมุ่ย

๐๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายอมรเทพ เพ็ชรประดับ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายคุณากร อ่วมกลัน

่

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายธีระพล อำสำอางค์

๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ น้อยผล

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายชัชวาลย์ แสนดี

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายศิลาเดช เกตุย้อย

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงชุติมา แดงเลือด

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายจักรวิทย์ คุ้มรอบ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงทัตพิชา มีแก้วสุข

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงศศิวิมล มณีล้วนสกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงธนพร ยอยรู้รอบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายเจษฎา มณีล้วนสกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุน้อย วัดพุ  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงวริศรา จับจัด

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอสามร้อยยอด วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายอาทิตย์ บุญประคม

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงวศินี สุฐิติวนิช

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายสิริกร แซ่เล้า

๐๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงลักษมีวรรณ เอียมเทศ

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายหัตถยุทธ์ แซ่โง้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายณัฐนนท์ เพชรพ่วง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายสุริยา หวังกิจ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายพงศกร กาญจนไพศาล

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายณัฐชพล สุกิจปาณีนิจ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายติณณภพ พุ่มรัตน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายธนพล สัตย์ซือ

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงณัฎฐธิดา แจ่มจันทร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงสุวรรณา แก้วสกุล

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงอาทิตญา เผ่าพงษา

๐๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงชนิภรณ์ แก้วสกุล

๐๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงปาลิตา ขวัญสุวรรณ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงญาณิศา จันทร์ประยูร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงนันทิชา นาคเงิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงภัทรวดี เผ่าพงษา

๐๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา เอียมสำอางค์

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงกาญจนา แสงสุข

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์ประยูร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงธวัลพร บุษบา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายกฤษดา กล้าถินภู

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงสาวิณี ฤทธิน้อย

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕๙ / ๑๓๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงปารวีย์ สวัสดิเอือ

์ ้

๒๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ ไทยอุดมทรัพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงไอลดา ฤกษ์เปยม

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงชาลิสา ชืนใจ

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงอภิริษา สุขเสงียม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงปวีณา สุดโท

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายวรพรต วรศิริ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายธนศักดิ

์

มาลีสุวรรณ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายภูบดินทร์ นาคหล่อ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงปุณยวีร์ เพ็งเลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงวริศรา จันทร์บริบูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงศศิภา แสงจันทร์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายสมภพ เกิดโพชา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ สมคิด

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายพิพัฒน์ ชิวปรีชา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายภากร ไทยอุดมทรัพย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายรฐนนท์ สามคำนิล

๒๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายนนท์ปวิถ แซ่ลิม

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายยุทธิชัย หลายชัน

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายวิฑูรย์ มายืนยง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายโสรส แช่มเครือ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายกมลภพ แซ่โง้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เอียมสุวรรณ์

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงณิชกานต์ เหมือนหนู

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงสิรีธร เนตรสน

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา อรัญพันธ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายภูริภัทร ศิลาทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายจักรภัทร ขมวิเศษ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายจิตรภาณุ สุรภาพ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายธนภัทร สระสมทรัพย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายณัฐพงศ์ บัวพูล

๐๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายบุญรอด สมบูรณ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายอนนต์ หอมกลิน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายจิตรภาณุ คำยิงยง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงชาลิสา คำยิงยง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๐ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงนริศรา อินทร์ผึง

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายปยะพงษ์ อินหรุ่น

๒๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พรายศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงมีนา ขำจริง

๑๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายภานุวัฒน์ สวนเพลง

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายธนะรัชต์ ขัติยานนท์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงชุติมา แก้วมณี

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงพิชญานิน กิงเกตุ

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงแพรวา พุกมาก

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายณัฐภัทร รัตนสถาพรเทศ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงพิมลพรรณ ไชยสีหา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ เจริญเนตร

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายชัชกล้า รูปทอง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายอัษฎาวุธ รูปทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายณัสพร สามงามอินทร์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สายธารทอง

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายพรเทพ ไขคำ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงวันวิสา แซ่ตัน

้

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายนภัส ศรีสุวรรณ

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายปฏิภาณ กองรักษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายสมโชค สามงามยา

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงภัทรมน วงศ์โสภา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงจุฑามาศ กันหาทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงธนิษฐา ปนวันนา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายธนพล พิมพร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาโปง วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายธันวา ปลีสุวรรณ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว วัดหนองข้าวเหนียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายพัฒน์พงษ์ ภราดาไทย

๑๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด
วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ คล้ายแก้ว ๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กชายชิติพัทธ์ ศูนย์กลาง
๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายธนกฤต ทรายละเอียด

๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด
วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงณัชชา โพธิประเสริฐ

์

๒๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด
วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กหญิงรุ่งมณี ตุ้มกระทึก
๒๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กชายทรงวุฒิ อรุณรังษี
๓๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายวรากร พวงเพ็ชร

๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด
วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายกฤติน กองอาษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด

วัดศาลาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กชายวีระยุทธ ใชโย ๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๒๖

อุบาสิกาเศฐิภรณ์

อิศรางกูร ณ อยุธยา

๙/๙/๒๕๑๐ วัดเขากะโหลก วัดเขากะโหลก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๒๗
อุบาสิกาอรพิน เหมือนมี

๓/๑๑/๒๕๓๖
วัดเขากะโหลก วัดเขากะโหลก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๒๘
นางสาวประภาพรรณ

ใกล้ชิด ๔/๘/๒๕๒๗ วัดเขากะโหลก วัดเขากะโหลก  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายจักริน หน่อทิม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายพงศกร สุขมณี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายวรชิต บรรจงการ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กชายสงกรานต์ ศิรินันท์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ปราณปรีบา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงธันยพร ชุนตระกูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ ใจชืนบาน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงสิรินดา รูปสังข์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงอริสา สะอาดเอียม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายวรัญู รุ่มรวย

๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กชายธนโชติ เขตบุญพร้อม

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายนรากร ลินลา

๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กชายธีระเดช เปาเปยมทรัพย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายสุขุม ผลเพียร

๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายธัญวัฒน์ รูปสังข์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา สายบัว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กหญิงชัญญานุช แผนดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงพัชรพร ศักดาธรรมนาถ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงสุตาภัทร รักษ์ธรรมมัน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายอดิศร ศิริสมบูรณ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กหญิงรสิตา แก้วนะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ การะเกตุ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สองสี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงกมลชนก ร่วมชาติ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงชมพูนุท พันป

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงวาสนา รอดไป

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงขนิษฐา ละโว้

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายนำ)

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๕๖

อุบาสิกาธาราทิพย์ แซ่เฮง ๙/๒/๒๕๐๓ วัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๕๗

นางสาวปรัชญา สีมาจารย์ ๗/๙/๒๔๙๘ วัดปาสุญญตา วัดปาสุญญตา  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๕๘
นางสาวสุกัญญา นราทอง

๒๓/๑๒/๒๕๐๔

วัดปาสุญญตา วัดปาสุญญตา  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๕๙
นางนิตยา อ้นพุ่ม ๘/๕/๒๔๙๘ วัดปาสุญญตา วัดปาสุญญตา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๒ / ๑๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๑๖๐
นางสุวรรณี ไสสอน

๑๑/๑/๒๕๐๓
วัดปาสุญญตา วัดปาสุญญตา  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๖๑

นางสาวโสภา เพชรศาสตร์

๑๔/๑๑/๒๕๑๔

วัดปาสุญญตา วัดปาสุญญตา  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๖๒
นางสาวเรืองลภัส ฮีตัง

้ ้

๑๙/๒/๒๕๑๙
วัดปาสุญญตา วัดปาสุญญตา  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๖๓

นางสาวมาลัย ทองคำ

๒๒/๑๒/๒๕๑๘

วัดปาสุญญตา วัดปาสุญญตา  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๖๔

นางเพ็ญประภา อยู่จันทร์ ๒/๗/๒๔๙๕ วัดปาสุญญตา วัดปาสุญญตา  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๖๕

นางสาวสุภาภรณ์ ไทรชมภู
๒๖/๗/๒๕๑๖

วัดปาสุญญตา วัดปาสุญญตา  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงอรวรรณ อ่อนมันคง

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กชายธนภัทร เอียมอ่อง

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กหญิงปราณี แก้วกัญญา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายศิลา สงกรานต์เสงียม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงวรรณวรี ปอมพิมพ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงนิภาธร สาลี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงทิฆัมพร สินสอน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงกรกมล แซ่เฮง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงปนัดดา ทองคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายภาสกร สุขเลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กชายรัชชานนท์ เปรมปรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายสุรวุฒิ ฤกษ์เปยม

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงชลกานต์ ทองแท่ง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายโซ่ว ชาวพม่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายราชรักษ์ แกว่นธัญกรณ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

ชืนอารมณ์

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายต้นตระการ เรืองศิลป

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงสุภัศรา ทองถึง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กชายสรศักดิ

์

เหลือวงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงมณีรุ้ง ขมวิเศษ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงอริษา ทองอยู่คง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กหญิงมุทิตา อินทะเสม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กชายวัธชกร คำมะทิตร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงฆัมพร ทศฤทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายนิกร เทพทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กหญิงภคพร น้อยเมือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กหญิงญาตาวี ตรีเพชร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงฐานิกา พรมเสน

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายวีรภัทร เรืองศิลป

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๓ / ๑๓๔
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ปข ๒๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จำปาคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายนรเศรษฐ์ พลทา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงวิภาพร ชัยพร

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๙๘

นางสาววิไลพร ลำทะแย
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ ไกรสร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายสมศักดิ

์

ไทรชมภู
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายกนกพล ชวนชม

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายไกรสร คล้ายสังข์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงจุฑากรณ์ พันคง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๐๔
นายพงษ์พิพัฒน์ เอียมอ่อง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายภูริช ปานยิม

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงพัทธวรรณ น้อยสำราญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๐๗
นางสาวฐิตาภา แก้วคำ

๒๒/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๐๘
ว่าทีร้อยตรีณรงค์

่

สุขประเสริฐ
๐๕/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๐๙
นางสาวณัฐทิชา สุกแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๑๐
นางสาวสุประวีณ์ คงช่วยสถิตย์

๐๒/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๑๑

นางสาวสุปราณี ฉอ้อนครบุรี
๒๗/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายธนโชติ ใจเจือธรรม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายชนาธิป บุญอยู่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงปวริศา แว่นถิน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงนภาพร สอนใจดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงวาสนา โพธิทอง

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ สิริสุริยกมลชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงนุชจรี แซ่ฉัน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงนันทิญา เหล็กเพ็ชร
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา ทัศน์สังกาศ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงอรษา เทพารักษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงจินดา แซ่จิว
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายเอืออังกูร

้

เทียมแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายอรรฆพร หญีตปอม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงกสกร ช่วยทิพย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กหญิงอภิญญา เผือกมัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๒๗

เด็กชายกิตติพงศ์ จันทร์แก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงสุชาดา สนุกแสน

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายธนวินทร์ ไชยเชษฐ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๔ / ๑๓๔
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ปข ๒๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงขวัญศิริ กลองรัมย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงสุธาสินี ชินชูวงษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายอนุชา เกียรติสาร

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กชายเดชาธร ฝูงกลิน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายพิเชษฐ์ ดอกพอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ เพชรน้อย

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายสิทธิพร ชินชูวงษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กชายธิติวุฒิ ร่มพุดตาล
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๓๘

เด็กหญิงพรสมฤดี ทำพันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายวิทวัส ฤทธิมาก

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายนรภัทร ใจเจือธรรม

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงจิราวรรณ แสดงพจน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๔๒

เด็กหญิงภัณฑิรา ชืนพยอม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงกานต์พิชชา ดวงอำพร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงพัชราภา ศรีโม้

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กหญิงกนกนันท์ เปาอินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๔๖

เด็กหญิงสุพิชญา เตียวต่อสกุล
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กัลยาณกิตติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงปารวีร์ พราหมณ์พริง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงสิริภา วิศาลโชติคุณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงณัฐฐาพร คงเหมาะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงทิพวัลย์ ว่องไววุฒิ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายบัลลังก์ ทับทิมแดง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กชายศุภณัฐ ศรีอินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงศศิวิมล เอียมสำอางค์

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายคุโณดม รังวัด

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ยีรงค์

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงปาณิศา อ่อนกลิน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๕๘

เด็กหญิงกัณฑิรา ทะสัน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายธนกร สืบสายเกิด

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงธาราทิพย์ วงษ์สุวรรณคูหา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กหญิงธาริน ใบเนียม
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงมณีมณฑ์ บุดดาพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงนันท์นภัส กลินเล็ก

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงญาณิน พูแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๒๖๕

เด็กหญิงจิตรานุช แก่นทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กหญิงปณฑิตา วรรณศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงพิชานันต์ เอียมสอาด

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงบุญสิตา ชังชะอ้อ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๖๙

เด็กชายเนติรัชต์ ศรีดามาตย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชินนุกูลวิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงเนตรนภา แดงเทศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงวริศรา เชิดฉิง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กหญิงอังศุนิตย์ โชติไสว
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงอิษฎาอร หุ่นเก่า
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงวิอัญชณุ พรมจินโน

๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายธนาธิป บุญไชย

๓๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๗๖

นางสาวพิมพ์วิภา ศรีนาค

๒๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๗๗

เด็กหญิงพรกนก โพธิภิขุ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงนิติกาญจน์ วารีชล

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงวิรมณ คชสังข์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายพงศ์สรรค์ วงศ์อภัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๘๑

เด็กชายธเนศพล บุญสม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงพรลภัส ชุมผล

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงชุติมา บัวปรางค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กชายปฏิภาณ นพคุณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงสรัลชนา เดชวัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงวริษฐา มาลี

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายธีรุตม์ ลิวรรโณ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงวรรนิชา จารุกาญจนพงศ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงสุชานุช บุมี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงญาณิศา ขวัญเย็น

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายรัชชานนท์ สาลี

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายภัคพล เสิงขุนทด
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กหญิงสุธิตา อยู่ยังยืน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายคฑาเทพ ประชุมทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายมโนธัช ทองเหลือ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายปรวีย์ เอียมสมชาติ

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๙๗

เด็กชายปฏิญญา ทองสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายราชภัฎ วงษ์ศรีทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงธัชพรรณ คุณาธิมาพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๖ / ๑๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงอักษราภัค สุฐิติวนิช

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายภาคภูมิ เลียนเตียะ

่ ๊

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงชนิกานต์ ประเสริฐปาน

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายปณณวัฒน์ ข่ายแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายอิทธิพล วิมุติกร

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงบัณฑิตา นาหิรัญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายเดโชชัย บุตรหงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงณภัสรา วิชิตธารารักษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายฐิติกร ศรีขวัญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายวิชญ์พล จรมังนอก

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายกฤษณพงษ์ สมบัวชืน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กหญิงมุทิตา เทียนธูป
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กหญิงนิจวรีย์ ด้วงกลึง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงบัวชมพู ศรีเพชรส่องแสง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงสิริกร สนธิ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงพินิจนันท์ แย้มสุคนธ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงธนภรณ์ พิณศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายจักรพงษ์ เข็มนาค

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงอรณิชา พันธ์เพียร

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ เขาทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงณภัสสรณ์ พินคง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่โง้ว

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงจุฑามณี ร่วมชาติ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงกานต์พิชชา บุญคง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๒๔

เด็กชายเจตนิภัทธ์ สุขหงษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายสรวิศ รูปอัน

๋

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงภัสนันท์ ไทญาณสิทธิ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ ชูแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กหญิงสุภัทรา เกิดแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงศศิอร ทิพย์มณี

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงอิสรีย์ แก้วสีเหลือง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๓๑

เด็กหญิงธนิดา ช่วยชู
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กชายกิตติธัช ถ้วยทองคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทราพงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เหลืองทองคำ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๗ / ๑๓๔
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ปข ๒๔๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงชนิกาวดี สิบทัศ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๓๖

เด็กชายภูษิต คีรีวัฒน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงภาวภัทร ทรงธรรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กหญิงมนัสวี พุ่มพวง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๓๙

เด็กหญิงมีนา ฝายเดช
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงศิริฉัตร ดวงศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงเบญญทิพย์ แจ่มสว่าง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงนารา เจริญพนานนท์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๔๓

เด็กหญิงเอวิตรา กังวล
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายวรชัย ภู่เสม

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงพรนัชชา นาคเงิน

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงลิลิตลีลา ทองพา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๔๗

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญนาค
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงธัญดา ตันกำเหนิด

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงอภิสรา คล้ายเพ็ง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงนิศมา หมู่น้อย

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๕๑

เด็กชายกีรติ ปนทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายวีระวัฒน์ มัคคภาวี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ ลำเลิศ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กชายณพล ถาวรสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เดชกล้า
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สูงปานเขา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงศศิธร สัทธาพงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายสุชา พันลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กชายตะวัน ฉิมพาลี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายสมิตานัน พรหมเพศ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายธนัช ปูโตไทยะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงสโรชา หอมหวล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๖๓

เด็กหญิงโยศิตา จันทร์ประจวบ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงกรวิภา พระบุ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงกรดา ภู่พร

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กหญิงณฐนนท พันธุสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กหญิงสุญดา ตังฤทัยภักดิ

้ ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงบุรัสกร เฮงรวมญาติ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา กังวล

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๘ / ๑๓๔
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ปข ๒๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายกันต์ธีภพ ปนทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กหญิงวิภาวี ยูฮันเงาะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงนงนภัส แสนสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงรินรดา สุขเกษม
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงภรัณยา สอดส่อง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กหญิงเวฬุรีย์ แดงแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายวิษณุ แก้วประเสริฐ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กชายกษิดิศ ฤทธิมาก

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ เหงียมจุล

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงศิรดา เถือนพงษ์

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายธิติวุฒิ สุขสำราญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กหญิงอัญชลี คงถนอม
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กหญิงกัญญรัตน์ หอสกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงนิษฐ์สินี พลับพลาทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายเตชสิทธิ

์

ตันประเสริฐ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กชายพีรณัฐ มิงสมร

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กหญิงสุปวีณ์ จินดาเย็น
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงกมลชนก กลินอยู่

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายวิภู เต็งประเสริฐ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กหญิงจันทร์ธิดา เกิดทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงแพรวา โสมทัพมอญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายภูมิรพี จันทร์เทียง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายสิริพงศ์ เรืองศิลป

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงธัญธร เอียมสุข

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กชายศุภวิชญ์ รัตนไพบูลย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายจักรี ศรีประเสริฐ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ คงคา

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กชายกฤษกร ชืนใจดี

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงปยพัชร ด้วงมีเดช
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงปวรรัตน์ บุญเหลือ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงทอสิตา ชุมผล

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงธนภรณ์ กล้ายประยงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายนิติธร อารีพงษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

ศรีคำมา
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงเปรมกมล สุขศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖๙ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงแพรวา สีม่วง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงมุทิตา สร้อยทรัพย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายเอราวัตร ขันอุดม

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายธีรพัฒน์ บัวบาน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงสโรชา ธรรมเจริญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายธนากร ขวัญธนาธิป

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายปกรณ์ เทพการุณ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายฐานุกูร มานะรุ่งเรือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๑๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แสนมหาเกษม
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายปติพงศ์ ใจรืน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายเปรม อสัมภินพงศ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายบัณฑิต จอกกระจาย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงภัสสรา มณีโชติชุติมา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงพศิกานต์ น้อยสองชัน

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงภัททิรา เขียวกระจ่าง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงชนกชนม์ ชาวประทุม

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กชายอธิษฐ์ สิทธิชาติบูรณะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปรภาว์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงพรกมล คุ้มรอบ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงกรวิภา หน่อทิม
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กหญิงปาริชาติ ก๊วยเจริญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายนิติพัฒน์ ศรีขาว

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงอัครยา จันทร์เทศ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กชายสิริพัฒน์ แสนสุข
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๒๙

เด็กหญิงพรวดี มิตรชอบ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงพัชราวดี รังวัด

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายพศุตม์ ร่วมชาติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กชายพงศธร ณัฐเอก
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงภัณฑิรา นารอด
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงอริสรา สมศักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายพิชุตม์ แย้มสอาด

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กชายพัชรพล คุ้มวัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กหญิงภัททิยา ประกอบชาติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

พุทธา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงยุวภา ชวงศ์วัฒนา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๐ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงวริศรา สีม่วง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงชนิกานต์ ปรีทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงปญจาภรณ์ เกษมสุขไพสิฐ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กหญิงอิศริญา
บุญสร้างดำรงกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงเพชราภรณ์ ลีสกุลปราณ

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงภัทรภร เรืองนิวัติศัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายวรวิช อทิศวรธนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงชนัญชิดา ลุณหงส์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กหญิงณัชกานต์ ทองโคตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายกันต์ กิจการ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงธนาธิป ยิมเยาะ

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงสุพิชญา อ่อนวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายนรพนธ์ ถานัน

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงวริญสิริ เกิดเนตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กหญิงศศิธร ศรีเมฆ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กชายพรภวิษย์ ติดพุก
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงอนัญญา ทองตัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงธัญสุดา บุญเรือง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองวงศ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายอภิชาติ สาลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายนิติธร อยู่คง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายบวรวิชญ์ เฮงรวมญาติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๖๓

นางสาววชิรญา วิรุณพันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กชายสหรัฐ นาคคลำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายสรจักษ์ บัวภารังษี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงจิราพัชร์ หินชีระนันท์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายเมธัส พลอยม่วง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ บุญทรัพย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายพัชรพล คล้ายเข็ม

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงชญานี คงเรียน

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กชายคณิศร ศรีทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กหญิงธนวรรณ พุ่มพวง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงณัชชา เชียรโชติ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายชลสิทธิ

์

ขาวผ่อง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๑ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กชายณัฐดนัย เหล่าซ่วน
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กชายปฎิภาณ นุชเจริญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายธนภูมิ ไกรทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กชายภูวนัย เตียทอง

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กชายกอบเงิน เขียวอิม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายกิตติภพ ฉิมพาลี

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงปานศลี สุขอิม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกา วัดนาห้วย  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กหญิงสุทธิตา เมฆขยาย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กหญิงสมฤดี พวงผกา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงศลิษา อ่อนนุ่ม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายณัฐพงษ์ พรมแสน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงธันยพร พลอยม่วง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กชายกิตตินันท์ สำราญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงธัญวรรณ เทศนา

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายณัฐพนธ์ พลอยม่วง

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงศวรรยา บุญล้อม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ไกรสร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายจตุพร ชาสำโรง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงพรรณพร สำแดงเดช

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายภูริฑัต กิมเฮง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กชายนิตินันท์ บูชากรณ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายพีรวิชญ์ หินลาศ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงภีมรภัทร ฤทธิเดช

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กชายกิตติพิชญ์ ยอดทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงสิริมณี พรมสะอาด
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงพัชรีย์ ศิริสมบูรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงโชติกา ทัศนภักดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงศิริพร จันทรเสริม

๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงภณิตา ยิมย่อง

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงวิญาเรศ เข็มทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงพาขวัญ อินธนู

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายสิทธิชัย ทัศมาลี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงตุ๊กตา ใจดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายไชยสิทธิ

์

วงษ์ขำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายธนภัทร ดอนเส

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๒ / ๑๓๔

้
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ปข ๒๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงจิราพร สาริกา

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กชายนัธทวัฒน์ ปาณะดิษ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงนวลจุฑา สาออน

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงภาวิณี พลายสี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กชายณัฐกานต์ พ่วงผล
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายกฤษณะ สุขเวชกิจ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายพีรณัฐ พันธ์บัว

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กหญิงชุติมา โชติงาม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงกัญญรัตน์ แสงอร่าม
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงญารินดา ทัพเพ็ชร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายณภัทร มณีแดง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายภัทรพงศ์ ศศิธร
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

สาริกา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงศิริวรรณ ทองดีเลิศ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงพัณณิตา ปยะพันธ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงศิรประภา ทองดีเลิศ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงฐิติพร แสงกลิน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงพิชญานิน เพ็ชรสีขาว

๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงชลธิชา สายบัว

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงธนพร จตุพรวิพัฒน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายธีรภัทร ห้วงนำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายธนวัฒน์ โพธิอ่อนตา

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สาคร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงสุกานต์ธิดา สามบุญเรือง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงณิชกานต์ แย้มศรวล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายเธียรนันทน์ เกิดพุ่ม

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

พนาพิทักษ์กุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายอดิศร พวงอ่อน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงพรชิตา คงอยู่
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)

วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายนัธทวัฒน์ งามเลิศวิบูลย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
วัดปราณบุรี  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงหนูนิด วงษ์สา

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงมาย ชาวพม่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงแพรวพรรณ เซียงว่อง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงปารวี ขันติ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายวรวิช ทรัพย์มี

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๓ / ๑๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กหญิงนัฐกานต์ จันเพชร

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงธัญจิรา ลำทะแย
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงธนิษฐา อิมชืน

่ ่

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงอชิรญา สำแดงเดช
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๔๙

นางสาวศุทธหทัย เกิดสมจิตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๕๐
นายนฤเบศร์ เจริญผล

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๕๑
นางสาวพรปวีณ์ หิรัญวงศ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๕๒

นางสาวสุพรรณษา หน่อทิม
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๕๓

นายโกรินทร์ คนึงคิด
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กชายกฤษกร พลชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายกันตโชติ เกลือนแก้ว

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายสิริโชติ กลินนิรัญ

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงกิตติรวี

์

ยินดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงเกษมณี อำพันทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงขวัญจิรา สายนำเขียว

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงขวัญปภา ชะเวิงรัมธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กชายจรัสพงศ์ เอียมบำรุง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงจิตราพร สุคนธ์น้อย

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายจิราวัฒน์ เกียรติประเสริฐ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายณฐวิทย์ พยนต์ศิริ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงปราณปรียา ม่วงกล้วย

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงวรรณสิริ คล้ายคลึง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงศศิวรรณ กูดะริก

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงสุภิญญา ปานสง่า
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กหญิงหยาดทิพย์ หลำทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงเหมือนฝน คงสมุทร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กชายอิทธิ โชติรังสฤษฏ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงกานต์ระพี วิชิตกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายจิรณัฐ ปานสง่า
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายชัยวัฒน์ ปานสง่า

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงธัญญานุช กรีดกราย

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ จันทร์ใหญ่
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงเบญญาภา ลิมศิริ

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายพรมงคล กิงจันทร์

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงเพ็ญศุภา เทียมทัด

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงภัทรธิดา อัศวสุรชัย

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กชายยศกร รูปโฉม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงสดุดี โมกข์บุรุษ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายธรรมสรณ์ สุวรรณเทพ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงณัฐชยา เอกวัตร
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายจงรัก นาคขุนทด
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นิลเถือน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงธัญชนก เอียมสอาด

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กชายธีรวุฒิ พ่วงสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายนฤดม พวงผกา

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงนวดี เทสี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กชายปุณพจน์ หอมคง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๙๒

เด็กหญิงพิชญา คำภียะ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงวงศ์ฤทัย วงศ์น้อย

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงวรางคณา พ่วงตรง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงสุธาสินี สิทธิดี

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กชายอนันทพล อัศวเพชรฤกษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงขวัญปภา ทรงลักษณ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายธนบูลย์ วันทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

บัวลอย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงปาณิศา มังประเสริฐ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายปยพัชร์ ชูเชิด

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงภัทราพร จันทร์ชูกลิน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายภาคภูมิ สมบูรณ์ดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงมณีมาศ เฮงย้ง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงวิชญาดา มัคคภาวี

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายปุณยวีร์ กลินพูล

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงโชติรส คิดตรึก

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ คงกะเรียน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงดรุณพักตร์ ตุงคบูรณะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายมานพ ชาวพม่า

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงลักษณพร ผิวผาด
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กหญิงวารุณี อินทร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงนิภาพร แสงทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง)มิตรภาพที158

่

วัดรังษีนิมิต  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงฉันทพิชญา ศรฤทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๕ / ๑๓๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายเรืองยศ บุญประกอบ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงวิภาวี เกียรติตันติกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายดนุเดช ปงคะดารา

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงมาริณี แก้วมรกต

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กชายปภิณวิทย์ สิทธิเอียมศักดิ

์ ่ ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายนราวิชญ์ กูบกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงสุรีย์พร อ่อนศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิถี วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงนฤมล นุชวงศ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวิถี วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายอาม พม่า
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิถี วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงเพชรลดา จิระเพชรอำไพ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิถี วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงกิรณา เจริญสกุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวิถี วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงณัฐนิชา คชชะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิถี วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กหญิงชญานิน สังข์ทวี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิถี วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงธัญวรัตน์ โฉมยา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิถี วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงพิศนภา ไทรน้อย

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิถี วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายเอกชัย ใบเนียม

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิถี วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายเจริญรัตน อำพันกาญจน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิถี วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๓๒
นางสาวพรวดี แปนศรีนวล

๐๓/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านลาดวิถี วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๓๓
ว่าทีร้อยตรีภาณุพงษ์

่

สร้อยประเสริฐ
๑๓/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านลาดวิถี วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงกิรณา เปยมพร้อม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงศศินิภา สิงห์คาร
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายสิทธินนท์ ฤกษ์เปยม

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงเกวลิน ผิวผาด

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงศ์สามารถ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กชายภาคภูมิ เทียมเทศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายพิสิษฐ์ จิตต์ถนอม

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายอานนท์ จิรมิตรมงคล

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กชายภานุวัฒน์ บุตรอากาศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายชัชพงศ์ ปรีเปรม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายดนุวัฒน์ ปานโป

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายพงศธร เดชกล้าหาญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กหญิงศุกร์กันยา บุญชู
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงหทัยชนก ทองย้อย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงจิรรินทร์ อิมชืน

่ ่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงอคัมย์สิริ ผิวผาด

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงกัญญา แตงโสภา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงจตุพร เรืองทิพย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายณัฐพล ลวงงาม

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กหญิงปยะพร ศรีวงศ์อยู่
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กชายปยะวัฒน์ ชืนแสง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงปวีณา หอมกลิน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงวิภวานี ชูรัตน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายอณิศัย เหล็กดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๕๘

นางสาวสิริมาลย์ ยีรงค์

่

๓๐/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองคาง วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ใบเนียม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายไกรวิชญ์ ยิมละมัย

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กชายสุวัฒชัย สีสมโพชน
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กชายสรยุทธิ

์

อัตตะคตโต
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายกฤษณะ แย้มประยูร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายสราวุฒิ สุฉันทบุตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายโสภณัฐ คุณเอนก

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กชายชลนที คงเจริญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายณัฐพงศ์ ขวัญยืน ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายวีระภัทร สาลีงาม

๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ชาวแพรกน้อย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายนฤพนธ์ สองเมือง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงเบญญา ศรีสนิท

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงรุ่งนภา เกิดร่วม

๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กหญิงเกตุศรา เกิดร่วม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กหญิงอาภิษฐา รุ่งเรือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงชมพูนุช ล้อประเสริฐ

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงอภิษฐา สำแดงเดช

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กชายจิรพัฒน์ พระเทศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงทิพยรัตน์ พุ่มซ้อน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงนาตาลี ใบเนียม ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงลักขนา ครึกครืน

้

๒๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ ซุนถนอม ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงปนัดดา แจ้งสว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงอภิญญา ลาสิงห์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงสุนันทิณี โพธิชีพันธุ์

์

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ วัดเขาลันทม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงยุพาลักษณ์ นาดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงบุญนิภา เกิดศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายจิรมินทร์ จันเพิง

่ ้

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กชายณัฐพล ขาวสนิท
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงสุทธิดา สุจริตจันทร์
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายสิทธิโชค วิเศษสังข์

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงอิศราพร กิกติเวช

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กหญิงวรนุช ทองนุ่ม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กชายสุทธิภัทร กลินสุวรรณ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

งอกชัยภูมิ
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงฆนภัค คล้อยคล้าย ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ แดงพลับ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กชายธนกร เครือวัลย์ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงภรภัทร เอียมสะอาด

่

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายธวัชชัย ธรรมจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายอำพล นาโควงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายทรงวุฒิ แก้วศรี

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายกันต์ธสิษฐ์ คงทิพย์

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงพัชลดา ไชยวงศ์ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายอธิป สุวรรณรัตน์

๒๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงพิณสุรัตน์ สินเจริญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงเพชรไพลิน มาลาทอง

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงมินตรา อาลัยดี

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายพรธรรม ตระกูลนพเก้า

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงณัฐรัมภา วิเชียรบุตร

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงวารุณี ฤทธิเลิศ

์

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายจอดาด้า บุญมี

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กหญิงชฏาพร ชิดหนู

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงภวิกา มีฤทธิ

์

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายนวพรรษ ชีชะวา

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ พัดมณี

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงสุดาวรรณ สินกอง
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงกัญฐมณี ทาสอน
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงพรชนก พรมมา ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงวิภวานี นาวีสาคร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายกฤษดา นิยมค้า

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงเกษสิรินทร์ อินทะนพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เชือดี

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝาย วัดบ่อฝาย  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงนลินิภา แดงเดช
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แตงชุม
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายอรุณโชค ริมเถือน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงธมนวรรณ สอนสำแดง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายประวิทย์ จริงประโคน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กหญิงรติมา สว่างทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงศุภิสรา สุขสมบูรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายอนุรักษ์ หนูเทียน

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงพิมพ์พิมล ไพรอด
๑๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กหญิงปทมาวดี ชุนเกล้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงนภัสสร เชือมอญยาว

้

๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายสรรเพชญ อินทเสม

๒๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กหญิงจริยาพร ทิพย์โภชน์
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงศิวปรียา ทองพร้อม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงนิศารัตน์ พิมพ์กำเหนิด

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๓๘
นางสาวณัฐฐธิดา ต้นขัว

้

๑๐/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๓๙

นางสาวปยาณี ผลสง่า ๑/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๔๐
นางสาวศิริเพชร อิมเต็ม

่

๒/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๔๑
นางสาวอารยา สัตบรรณ

๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๔๒
นางสาวเก็จแก้ว ศรีปราชญ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๔๓

นางสาวนุชนารถ คำวงศ์ ๖/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๔๔

นายภัทรพงศ์ พิมพ์สวัสดิ

์

๓๐/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๔๕
นางสาวปภาวรินทร์ เพชรแต่ง ๙/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๔๖
นางสาวจันทร์เพ็ญ ลือหาร

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๔๗

นางสาวชลสิทธิ

์

เหมพันธุ์
๒๖/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๔๘

นางสาวปวันรัตน์ ใจบุญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๔๙
นางสาวอารีย์ยา ตันเจริญ ๒/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๕๐
นายจักรพงษ์ สุขศรี ๕/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๕๑

นายชนินทร์ เกิดนวล
๒๑/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๕๒

นายฐานันดร คะนองดี ๙/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๕๓
นายทศพล ดวงแข

๒๙/๓/๒๕๔๐
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๕๔
นายธนทัต ทองแผ่น

๑๔/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๗๕๕

นายธีรภัทร ไหนสกุล
๑๗/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๕๖

นายธีรวัฒน์ จ้อยจำนงค์
๑๑/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๕๗
นายมนัญชัย ทุมทอง

๑๔/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๕๘

นายวันชัย โสสีสุข
๑๕/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๕๙

นายวิกรานต์ สุนันทา ๗/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๖๐
นางสาวกนกกาญจน์ มาตโห้

๑๗/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๖๑
นางสาวเขมณา ชาวบางน้อย

๓๐/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๖๒

นางสาวณัฏฐณิชา ปานมัน

่

๒๓/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๖๓

นางสาวนภสร แสนสุข
๒๒/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๖๔
นางสาวนุสบา สัตย์ซือ

่

๑๖/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๖๕
นางสาวแพรวา ดำนิล

๑๖/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๖๖

นางสาวเฟองนรี คงคาลัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๖๗

นางสาวรมณัฎฐ์ ลำเลิศ
๒๓/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๖๘
นางสาวศุภัสชา ลิมพิพัฒน์

้

๒๔/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๖๙
นางสาวศุภาวรรณ ก่อทรัพย์

๒๑/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๗๐
นางสาวสนธิรักษ์ เสนพริก

๑๔/๒/๒๕๔๓
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๗๑

นางสาวสุดารัตน์ พัตโต
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๗๒
นางสาวสุนิษา ศรีสำราญ

๒๖/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๗๓
นางสาวสุรัตน์วดี แซ่ลิม

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๗๔

นางสาวโสรยา ดารักษ์
๒๖/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๗๕ นางสาวอาทิตย์ติยาพร
สัตย์ซือ

่

๑๙/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๗๖
นายจิรพนธ์ ยินดี

๑๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๗๗
นายณัฐภัทร กุยเพชร

๓๐/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๗๘

นายเทพพิทักษ์ คนซือ

่

๑๕/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนพณิชยการหัวหิน วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงษ์ดวงแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงศุภานัน กิจเดช

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงปยวรรณ ใจเจือธรรม

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กหญิงวริศรา สุวรรณเกิด
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กชายจตุรพร ทรัพย์สิงห์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงจิรภิญญา อินทร์สิงห์ทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ ศิรินันท์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พลอยยิม

้

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๘๗

เด็กหญิงณัฐรดา สามบุญรอด
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงมาลินี ท้วมอาจ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงภัควลักษ์ สุวรรณเกิด

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๐ / ๑๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายศราวุฒิ เฉินจุณวรรณ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๙๑

เด็กหญิงพิณชมพู อินทรักษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงปนัดดา โตใหญ่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขหอม

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงพัชราภา หอมแม้น
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงโสภิตา หงษ์เขียว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงปฐมาวดี วิเศษสิงห์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงภคพร จิตคงสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กหญิงสุภัสสร พึงจะฉาย

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงพารดี แสงแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงวิภาดา จันทร์กลัด

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงณัฐณิชา นวมพะเนียด

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงธีราพร อินต๊ะปวง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงสิริวิมล วงศ์ศุภโชค

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงพรทิพย์ หมันคูณ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงจิดาภา จันทร์มาลา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงพัทธมล หอมแม้น

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงรพีพรรณ ศรีวิรัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายสิทธินนท์ ประพันธ์วงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงจิณณพัต กัณฑบุตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายกันต์กวี อ่วมด้วง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงสุนิตา แสนโท

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงกมลชนก เลขะธนะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงพิมพิศา พูลลาภ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงนภัสสร ตะโกมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงศมนพรรณ เกลียงเกลา

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายต้นกล้า โคตบุตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กหญิงสุภาวดี เกิดหิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กหญิงพิชญ์ชญา สกุลหอม
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กชายชลสิทธิ

์

จันทร์ชูกลิน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงชลธิชา ดาวทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงกัญญาพร เกตุเส็ง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กชายพีรพันธ์ แจ้งสามสี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายจักรพงษ์ ปนวิถี

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงประภัสสร ปองเพชร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๑ / ๑๓๔

้
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ปข ๒๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กหญิงปุณฑริกา มงกุฎสุวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงชนาพร พันธ์เสน
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายหัสดินทร์ สมควรสิริสกุล

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กชายนฐทพล ปนไพบูลย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กหญิงสาริษา รัตนประเสริฐ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงสวรรยา สีฉิม

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงกันย์กมล ประทุมวงษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กชายจิรายุ สุวรรณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายพิตรพิบูล หงส์สทัตกานนท์
๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงจิราพัชร ทองเพ็ชร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายจักรรินทร์ มัคคภาวี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กหญิงสุมลมาลย์ ม่วงน้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กหญิงเบญญาภา พ่วงถำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงจินดาทิพย์ เขียวชะอุ่ม

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงชัชชญา ไทยกลัน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายจตุพร อ่วมแดง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงภัคนันท์ โค้วเจริญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ภักดีศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กหญิงสาธิกา ทรัพย์มา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงพัทธหทัย กองเพชร
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงอนิสิยา ทรัพย์มา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายรามิล มะหะหมัด

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงกวินธิดา รอดรักษาทรัพย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงจุไรรัตน์ สุดยิง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายภัษเดช ปนสัน

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงพัชราภา บ่อน้อย

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กชายรัชชานนท์ บุญอยู่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงปวริศา ตรัยรัตนสถิต
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงภัคจิรา แสงภู

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงรุจิษยา เหล่ากอแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กชายฑีฆายุ ถินโคกสูง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงสุขสวัสดิ

์

วงษ์ทับทิม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงสุนานันท์ สมบัติอารี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายวิภพ แก้วปานกัน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายนพณัฐ บุญเกตุ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กชายอัครพนธ์ ชืนบาน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายธนากรณ์ เกตุนิธี

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กชายปรัชญา ปราบพรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๖๔

เด็กชายหิรัญ พวงสุวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กชายชวัลวิชญ์ นอกสระ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงอริศสรา นักดนตรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กชายพงศ์ภรณ์ หอยมุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๖๘

เด็กหญิงธิติญา กิงนอก

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงปาณิศา มากมี

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงปณฑิตา ภุมรินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กหญิงมณพิชา กำบัง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงรินรดา คล้ายคลึง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงณัฐทิตา ฉายารัตนรักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงอริญชยา แสงแดง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงสุชาดา สุขโข
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๗๖

เด็กชายบุญธเดช หม้อทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายโยธิน พันธ์ฟก

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายวรวัฒน์ พันธ์ชู

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงรุจจิรา แร่เงิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายจักรกาย อรุณเลิก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงพนารัตน์ คูณทวี

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายนิธิศ ศรีคำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ นงลักษณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงภีรดา หรังสอาด

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงกมลวรรณ แย้มชืน

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงศวัสรุจา เครือสุคนธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กหญิงศิริมา บุญแท้
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายณัฐพงศ์ นกขุนทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายศักดินนท์ แก้วเจริญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงอินทิรา ถินนอก

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงศิริยากร ซูประโคน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงจรรยพร เล็กท่าไม้
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงสุธาสินี เล็กท่าไม้

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายพลวัต มณีทุม

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงพนัชกร บริสุทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กหญิงอัมรินทร์ บุษราคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงรัญชนา จันทร์คำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กชายวรรณมงคล บุตรพุ่ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายพงศภัค กิงสวัสดิ

่ ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงปยะธิดา อุทัยมา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงลภัสส์กุล ธัญเลิศหิรัญกิจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายคเณศ ภาคกินนร

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงสุชาดา สุขศรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงสุชัญญา นกแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายทองพิทักษ์ แก้วคนฑา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงพิมพ์วิภา หนึงคำมี

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณศึกษา วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายกฤษดา บัวเมือง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สินทวี

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงกัญญ์วรา สาพิมาย

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงณัฐพร นนฤาชา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กหญิงดารารัตน์ เกิดสมจิตต์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงทัศนีย์ มีดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงปณิสรา เรืองโวหาร

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงพาขวัญ เทพทับทิม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงสุชาวลี กลินบุญรัตน์

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ ชัยพานิช

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีชุมพวง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กหญิงปวีณา ถิรภาคเสถียร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงแอนเจอร์รีน แก้วระหัน

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงจิรนันท์ เชิงชม

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงอนุธิตา จันทร์หร่าย

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กหญิงอารยา วรรณวงษา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงรุ่งอรุณ รัดทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงปยเนตร มีจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กหญิงสุลิตา ร้านศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงกัญชรส ดอนเมือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กหญิงสุนิษา รุ่งฤทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ทับชัย

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๔ / ๑๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงพชรพร โพธิพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กหญิงจิตสุภา ขำเลิศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงจันทิรา น้อยต้น

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กหญิงณัชชา สารารัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๓๔

เด็กชายณัฐกมล บัวขยาย
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กชายศุภเสฏฐ ถมยา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายอภิชัย แซ่อึง

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงทิพวรรณ มีทรัพย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงณภัทร คันจรุงกัน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงสุธาสินี บัวขยาย

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายสรยุทธ ช่างหล่อ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงสุภาพร บุญช่วย
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กชายขจรวิทย์ พรายแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงชมพูนุท โพธิอิม

์ ่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายวรพล พุ่มศรีเมือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงจันทนิภา ศิริกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กชายแบรนดัน ไมเคิล เทย์เลอร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายเมธพนธ์ นิลนำเพชร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายสุธนัย คงดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงเกศกนก เผือกเงิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วเลายูง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

พันธ์จันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กชายวรเดช แซ่ตัน

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กชายปฏิภาณ จันทรลี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงขวัญรตา เอโล
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายชญานิน แตงอุดม

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กชายพูนทรัพย์ เอียมศิริ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กชายพีรภัทร บัวดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงธิดา ดงยาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายจักรรินทร์ สิงห์โตทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายนพชัย คลังเมือง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กชายวันชัย เพชรวรชัย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงชุติมา หญ้าวงช้าง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงพัชรา แซ่จ้ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงนงนภัส กระชังแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๕ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๒๙๖๕

เด็กหญิงสุดาพร สามคุ้มถิน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กหญิงขนิษฐา ชาญชำนิ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงฐิติมา วงษ์แก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงสุพัตรา ดิษฐแช่ม
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๖๙

เด็กหญิงธนิตา อ่วมกลัน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงปานตะวัน พลายแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ นันกลาง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงพัชราภา อาจแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๗๓

เด็กชายเกียรติศักติ บัวเนียม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงนิภาพร สีสมุทร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงนรารัตน์ วิเลิศ

๑๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง วัดสมอโพรง  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงนันทวรรณ อรุณเลิก

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง วัดสมอโพรง  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงธนิสร จินรัตน์
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง วัดสมอโพรง  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงสิริมล สำราญใจ ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง วัดสมอโพรง  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงกัญญวรา นุชน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง วัดสมอโพรง  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงสรัลพร รืนเย็น

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง วัดสมอโพรง  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๘๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ พรมปอ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง วัดสมอโพรง  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงเดือนเต็ม ศาลาศัย ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง วัดสมอโพรง  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงจิราภา มีชำนาญ ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง วัดสมอโพรง  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงจิรัชญา แผนพงษ์
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง วัดสมอโพรง  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๘๕

เด็กหญิงชุติมา สีสะอาด ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง วัดสมอโพรง  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงเปรมดิวิดา

์

น้อยประชา
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง วัดสมอโพรง  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงณัฐธยาน์ พลายระหาร

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง วัดสมอโพรง  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ส้มหวาน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สุดตา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงบัวชมพู ปนใจ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายกนก แสนกลม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กชายปณิธาน มะลิศาล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก วัดหนองแก  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กชายสมิตานัน สากนอก
๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายติณณภพ ศรีสาธากร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายฐานัส น้อยสงวน

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กชายธัญญคม สร้อยสุวรรณ
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กชายพีระพัฒน์ สุดใจ
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายเกียรติพงศ์ เฟองฟู

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายภาคิน โค้วเจริญ

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายจิดาภา ร่มโพธิ

์

๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายณัฐวัตร พระเทศน์

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ จันทนุรักษ์

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายธนวัฒน์ วาทะสุนทรกุล

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายวรุฒพงศ์ กลินเกลา

่

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายชยพล ขุนสงคราม

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายนเรนทรณ์ นิลพันธ์

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายวรวัฒน์ พ่วงสุข

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วสง่า

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายเทพพิทักษ์ จันขุนทด

่

๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายอนุวัฒน์ โพธิสูง

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายพฤติชัย พุ่มพวง ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงนันท์นภัส ราชแปน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงปยะนุช ประยูรวงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงปภาวี อยู่มุด ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงปาริฉัตร แพงศรี ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงจุฑามาส มีนาม

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงทัศน์วรรณ สำราญพานิช

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงอักษราภัค เพ็ญวันศุกร์

๑๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงชนัญธิดา วิเชียรเชิด

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ กออย่ากลาง

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงสิริภรณ์ แซ่โซ้ง ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ทองไทย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงอารียา นาคชูวงศ์ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงมณฑิรา กลินสุคนธ์

่

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงนำฝน อรัญมาลา ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงชลธิชา สงคราม ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงอรุณวรรณ สุกสี

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงพุทธรักษา ศิริบุญธรรม

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงพิมลวรรณ ดอนพิกุล

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ปลืมเปยม

้

๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงกาญจนา ดาวเรือง ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงนพวรรณ อุดขาว

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงสุภัสสรา บ่อวารี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงนฤมล ยังเจริญ ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๗ / ๑๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงพนิดา เผ่าวงศ์ตุ้ม

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงชมพูนุท มีงามดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงพิมพิชา สีเมฆ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงบุษกร แตงเอียมใหญ่

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงสมฤดี สมสรี

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ครองยุติ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงสุจินดา กลินบานชืน

่ ่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงภาสินี เมียวประโคน

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงภาวินี เมียวประโคน

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงพัณณิตา ไหมละออง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พิชิ

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงวิชุดา ฉลาดแหลม

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงวิชานาถ ฉลาดเลิศ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงกิตติยา เต่าทรงงาน

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กะถินปา

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ นกขุนทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงแพรพลอย ทุมแต้ม ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๕๒ เด็กหญิงณัฐธยาวรรณ
คีรีโต

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงขนิษฐา วงษ์จุฬา

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงขนิษฐา พรหมการุญ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ เหม่น ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงนภัสสิณี ทองหลาง ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงกีรณา เพชรพูล

๑๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงธนภัทร มะโนเบ้า ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงสุภัทรา นารอด

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงปริญากร ห้วยหงษ์ทอง

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงสุธิตา นาคสะอิง

้

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงชนากายต์ ยุทธวิชัย

๒๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงสุนิศา อินทจักร์

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงอรนัส สุขแสง

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงพิมพ์นิภา เทศแย้ม ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงพัณณิตา ลีละพงศ์วัฒนา

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงกันต์สินี เอกธนนธีรนาท ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงอัจฉริยา โคตระภู

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงอภิญาดา ฮะโหม

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๘ / ๑๓๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงรัชนันท์ สังข์เจริญ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงเมษญา ทิมอุบล

๑๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิชีพันธ์

์

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงพิมชนก ธนูทอง

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ซุนตระกูล

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายภูวเดช จุรุพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายทัดเทพ มัณยานนท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายธาดา โต๊ะสกุล

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงสุประวีณ์ ครุฑธามาศ

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงปราณี ถนอมวรกุล

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงฐิติพร กอนเกษม

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงภัชราวดี คลำนุช

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงภัทรศยา อยู่คง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงณัฐธยานี บุญชู

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงศิริพร มุ่งหมายผล

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงปวรวรรณ สังข์ศิริ

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงลัลน์ณภัทร์ พุ่มเจริญ

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงนัฐยา อรชร

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงปญรดา หลีกเมฆ

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงวรรณณิษา สินธุรักษ์ ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ นากแท่งทอง ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงพัชรพร นิลงาม

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงพรธีรา จันทร ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงศิริพร วรกลัน

่

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงมนสิชา รสเจริญ

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายพัชรพล คุ้มครอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงมุก พันธุ์มณี

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงสุธัญญา พานเพชร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงธนัชญา จันทร์สง่า

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงศิรินทรา ผ่องดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงอทิตยา รุ่งเรือง

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงอรวรรณ คิวขุนทด

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงอรวรรณ แท่นทรัพย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายบูรพา ม่วงเสม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายภูริภัทร อินทร

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายรังสิมันต์ บุญถนอม

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายอธิศ ฤทธิน้อย

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงแก้วราตรี คลาดแคล้ว

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงจิดาภา แตงทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงนันทิชา หมอนทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงปภัสสรณ์ กลันเกษร

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงปภิชญา จันทร์สง่า

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงปารวี อ้นแย้ม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงศุภิสรา ตะเพียนทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงสรณ์สิริ แอนสาว

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงสุทธิดา เกิดผล

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงอริสรา อุดมทรัพย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๑๗

เด็กชายนันทภูมิ มีแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงเรนุกา เวียงสิมา

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงบัณฑิตา นะราชา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หมืนสุข

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๒๑

นางสาวอรพิชญ์ บุญรอด
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงเกวลิน สุขเอียม

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายพิพัฒพงษ์ พูลพิพัฒน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๒๔

นายอภิชาติ นามตาแสง
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๒๕

นางสาวชวัลลักษณ์ กลินลำภู

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๒๖
นางสาวกำไล พูลทรัพย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๒๗
นางสาวอาทิตยา อ้นแย้ม

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๒๘

นายฤทธิพร พินธุกนก
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๒๙

นางสาวดวงกมล เพชรปานกัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายธนรัตน์ สวนเพชร

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายกฤษฎา สุดโสม

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๓๒

เด็กหญิงดวงแก้ว พลอยหัวแหวน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๓๓

เด็กชายณัฐดนัย สาสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พึงเจาะ

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายศุภกิตติ

์

ทองคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๓๖

เด็กหญิงศศิตา ดวงจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๓๗

เด็กชายปรเมษฐ์ ปนอินทร์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

แสงทอง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กชายวราวิทย์ อินขำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายจักรพันธ์ คงกระพันธ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๔๑

เด็กชายจักรพงษ์ คงกระพันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงอภัสรา บัวจำรัส

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๔๓

เด็กหญิงสายใจ มะพารัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๔๔

เด็กหญิงปยุดา วงษ์นรา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงปวริศา บัวผึง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายกฤษดา สมศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กหญิงธาริกา ทรัพย์มา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๔๘

เด็กหญิงสุชาดา แก้วทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงอุมากรณ์ รอดเพชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงสุชาดา จีอุ่น

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กหญิงพุทธรัตน์ อรุณส่ง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงปนัดดา ยุ่นเพ็ง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงณัฐมน เซียงหย็อง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงปญจพัชร์ เซียงหย็อง

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กหญิงจิรดา ใจซือ

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงศิริกานต์ดา วงษ์จันทรา

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ นาคโต

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงนภัสสร จิดอน

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กหญิงพรนภา ทองคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงตรีทิพย์ สร้อยสงค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงสายธาร ศิริมาศ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมผัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงทสวรรณ เกิดสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กชายปรเมศวร์ พรายแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายอรุชา กิตติสร

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงอารียา นิลโท

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กหญิงณัฐชา อาจหาญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงบงกชกร สีเมฆ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กชายรักษิต สินประเสริฐ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงชุติภา พลอยขาว

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กชายพิภัทร เอียมสะอาด

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงปทมา จีอุ่น

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงภาขวัญ ศรีเหมือน

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงวราภรณ์ พลอยขาว

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๑๗๕

เด็กหญิงวิจิตรา พลอยขาว
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๗๖

เด็กชายณัฐภัทร ริยาพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงพิมพ์ยาดา ใจเย็น

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กหญิงกุลธิดา เวนะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กชายสรชาติ ใจหาญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงบุษบา วชิระ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงกันยา วงษ์ขันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กชายสุพัช สินประะเสริฐ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กหญิงจิราพรรณ พราวแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงเอมอร คลาดแคล้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงธัญรัตน์ ผิวงาม

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กหญิงธัญสิริ ผิวงาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๘๗

เด็กหญิงกิตติวรรณ ใจซือ

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงพรทิพา นิมเนือ

่ ้

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงณิชกมล นาสุรินทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงอรสา นาสุรินทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๙๑

เด็กหญิงธันย์ชนก คบสหาย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงวาสนา บัวพินธุ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงธนพร แซ่ตัง

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงวีรนุช สายพิมพ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๙๕

นายกรวิทย์ ยังกิญจิ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายณัฐชนน นิลโท

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

คุ่ยกระบวน
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กชายพัทธพล สวัสดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๑๙๙

เด็กหญิงไอลดา ยังกิญจิ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงจิตติมา ชินเกิด

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงสาวิตรี ยุ่นเพ็ง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงกุลธิดา สังข์ทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงอนัญพร แก้วกระจ่างกุล

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงสุริสา นิลโท

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๐๕ เด็กหญิงภัทรศราภรณ์
คำพิมพ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงกุสุมา ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงปรียานุช นำกลัน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายณัฐพนธ์ ทรัพย์ประเสริฐ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายภราดร ทองมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๒ / ๑๓๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงจิราวรรณ เผือกผุด

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๑๑

เด็กหญิงอริยา ดวงผุย
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายปญญา ศรีซองเชษฐ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๑๓

เด็กชายศิวายุุ ศรีสองเมือง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๑๔

เด็กหญิงทรงพร จันทร์อุปถัมภ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๑๕

เด็กหญิงสุพรรณษา จันหร่าย
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงสุกัญญา วงค์โคคุ้ม

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๑๗

เด็กหญิงเบญจา พันธ์ทุมสาร
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๑๘

เด็กชายพนากรณ์ ผัดวันดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กชายไพรัช เลขนอก

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงปณิดา สุนทโรภาส

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๒๑

เด็กหญิงรักษิตา นุชนารถ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๒๒

เด็กชายภานุวัฒน์ คล้ายวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายวรพรต วีระไพศาล

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงชลธิชา คำผา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๒๕

เด็กหญิงธีรกานต์ ฉุนราชา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๒๖

เด็กชายเมธา โฉมงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายธนกร ฟกพูน

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงวิรดา วรสาย

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กหญิงณัฐวดี พรายแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงเบญญทิพย์ คล้ายวงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงชิยากร นิลโพธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงฐิตาภา เพชรแย้ม

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กหญิงณัฐชา ไมตรีจิตต์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๓๔

เด็กหญิงดารินทิพย์ เพิมสุข

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กหญิงมุกดาพร อบอุ่น

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายวัชรากร ละม่อม

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๓๗

เด็กหญิงณัฐชา ดวงเข็ม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๓๘

เด็กชายอภินันท์ ปานดวง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ สอนบุญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายนเรศ มรกต

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๔๑

เด็กหญิงนันท์นภัส เทียนวันวิสาข์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๔๒

เด็กหญิงนันทิดา เสียงสอาด
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงอรัญญา แจ้งทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงปนนภา เสือบางพระ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๒๔๕

เด็กหญิงจีรนันท์ คงแจ่ม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๔๖

เด็กหญิงชลิตา ช่างเกวียน
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงฐานิสา จิตต์สวัสดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กชายอภินันท์ เนียมทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ ตาตะสิงห์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายวทัญู อยู่ยงค์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงกัลญาภรณ์ ถาวร

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กหญิงลินลดา อันตุ่ม

๋

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๕๓

เด็กหญิงมัญชุภา พิมพ์สวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงยลรดี ทองสุขมาก

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงกานต์ธิรา ชุมมิง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กหญิงรสกร มุระชิวะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๕๗

เด็กหญิงชลธิชา แย้มถนอม
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กหญิงวนัชพร ทองคำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงจันทิมา ไทยคง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงชมพูนุช ศรีพานิชย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๖๑

เด็กชายอดิศร หนูชู
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนละเมาะ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงภาวินีย์ ศิริกุล

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนละเมาะ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงปณิชา น้อยอยู่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนละเมาะ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงญาณิศา คล้ายจันทร์พงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละเมาะ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงชนาภา ทองคีรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนละเมาะ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงอรสุภางค์ ขวัญยืน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงชลนิชา กลินลำภู

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงชญานี แก้วระหัน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๖๙

เด็กชายณัฐวัตร ทองดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงปรมาภรณ์ คงสบาย

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงนำฝน ปลอดโปร่ง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กชายเจตติพัทธ์ ชูชาติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๗๓

เด็กหญิงดวงใจ วันเต็ม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงฐิติมน รังสิตพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กชายธนวัฒน์ มากอิม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๗๖

เด็กชายก้องภพ บวงสรวง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๗๗

เด็กหญิงจันจิรา วิชัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงอภิญญา จันทร์อุปถัมภ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายสุพจน์ วชิระ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๔ / ๑๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงอุทุมพร สุนทรวัฒน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๘๑

เด็กหญิงภักดิลดา

์

ปญญาหาญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายเทอดศักดิ

์

พยุงมาลัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๘๓

เด็กหญิงยุวดี ศุภารนานา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๘๔

เด็กหญิงพัชรี ขวัญเรือน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๘๕

เด็กหญิงนันทภัทร ทิมเมฆ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงธมนวรรณ มะโนสิม

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๘๗

นางสาวสกุณา จงเจริญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายธนากร ไล่เย
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงสุวิมล สาริกา

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงนพมาศ คำมา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๙๑ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
สาลี

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กหญิงธิดา ใจเย็น
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงอังคณา ไทยเดิม

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๙๔
นายพิเชษชัย ออมพลศิริ

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๙๕

นางสาวจันทร์เพ็ญ จงเจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๙๖

เด็กหญิงจักขุมา วิชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กชายณัชชนนท์ มีจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงกมล จันทร์อุปถัมภ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๔๖๐/๓๒๙๙

นางสาวชลดา นิลช่วย
๐๑/๐๘/๒๕๒๕

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๐๐
นายทรงกฤต กาลรักษ์

๐๓/๐๙/๒๕๒๙

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงจินดาภา แน่งน้อย

๐๖/๑๒/๒๕๕๒

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงขวัญวริน ใจเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๕๒

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงอมร แสงสว่าง

๐๙/๑๑/๒๕๕๑

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายสปาย กะชิด

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายเลิศชัยยัญญ์ หงษ์พฤกษา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายลือชาพงษ์ หงษ์พฤกษา

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ พลายอำไพ

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงสุธาวัลย์ แจ่มแจ้ง

๐๖/๐๗/๒๕๕๑

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายสมชาย แสงสว่าง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายอาทิตย์ แสงสว่าง

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กชายนาย แสงสว่าง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กหญิงจุฑาธิป สุมาลย์
๐๙/๐๗/๒๕๕๒

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๑๓
นางสาวอัมพวัน เบ้าทิพย์

๐๖/๐๘/๒๕๑๘

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๑๔
นายนภดล นาคอุดม

๐๙/๐๔/๒๕๒๑

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๓๑๕

นายประชุม หวดไธสง
๐๑/๐๒/๒๕๒๑

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๑๖

นางบุญกอง บัวกระสินธุ
๐๓/๐๙/๒๕๒๕

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายภูธเนศ โฉมแผลง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กชายธันยธรณ์ สอนสัง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กชายปรัชญา อบเชย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิเจริญ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงศรัณย์พร อุตสาหะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงชลธิชา จอมอุ่น
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๒๓

เด็กชายชนาธิป จันทร์งาม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กชายรพีภัทร ญาติวงค์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายวุฒิชัย ทองธาตุ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงสุณัฐชา จริยรัตน์ไพศาล
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กหญิงสุนิษา เกิดประดับ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงจิรดา บุญธรรม

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงณัฐธิดา แอบทิพย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงฐิติมา อ่องคล้าย

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๓๑

เด็กหญิงชนัญชิดา เย็นลับ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หลินลาโภ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงปาจรี นำหอม

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ คู่สวด

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงวิภาวี ศิริจำปา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายนวพร เดชะไกศยะ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายธนัชชัย สุขเกษม

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กหญิงสรวงลดา ชูรอด
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กหญิงภัทรนัน รูปสม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ จินดา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงกชมน ปุนหรัง

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สะสม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กชายฐาปนพงค์ ชอบสอน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายภัทรดนัย หลบภัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงนัดดา ภิรมย์เจียว

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงศศิธร อาชาชาญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กหญิงพุทธธิดา อ๊อกเกลียง

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายพีรพัฒน์ สงแจ้งใหญ่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายภัทรพล สดใส

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศรีสุวรรณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กหญิงสริลทิพย์ กุศณรงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงนิชา จิตรมงคล

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงเบญจรัตน์ คชเเสน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๕๔

เด็กชายรัชตะ นิลน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๕๕

เด็กหญิงชยุตรา ร่วมกำเหนิด

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายสิริพงศ์ เพชรประดับ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กชายกษิดิศ พลทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๕๘

เด็กหญิงนันณิชา แสงสว่าง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงไปรยา กลับแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายธารทอง บัวหลวง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กชายเอกธนัท อินทองคุ้ม
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๖๒

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ทาผา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงสรัญยา แสนสบาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงรติมา กาญจนโรจน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กหญิงธัญชนก แพใหญ่
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๖๖

เด็กหญิงมลิวัลย์ แสงพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธนาคารออมสิน วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงจิราพร ขันทอง

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงวันชนก เดชฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กหญิงรติมา คงคำ
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายภาณุ แสงทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงวริศยา นพกำเนิด

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงเพชรลดา ยุพิน

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กชายภูวดล นาคอุดม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กหญิงนันทิตา ทองรักษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายวิทยา สินสมบัติ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงจีระนันท์ ศรีอุบล

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำชัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงพิชญาพร ภิรมย์รอด
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ กาญจนรุ่ง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงจุฑามาศ โกณฑา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๘๑

เด็กหญิงวารี เกลียงมะ

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๘๒

เด็กหญิงมณีวรรณ บัวแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กชายสุทธิชัย หินศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายวรภพ พุ่มพวง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กชายสิรวุฒิ แสนทวีสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กชายอำพล บุษดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายธัญศิษฏ์ หรังสอาด

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กหญิงปฑิตา ลายละเอียด

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๘๙

เด็กหญิงธนากานต์ แดงประเสริฐ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์เฉย

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงเกศรินทร์ จินดา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ทับทิมหิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๙๓

เด็กหญิงวาสนา ปนทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายธนพล เคียมพาน

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายพีรพัฒน์ สำรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กชายอภิเดช อินทริงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๙๗

เด็กชายชาญวิทย์ กลำทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กชายรังสรร กำลังแรง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ตะก้อง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายนันทกานต์ พันธ์สุข

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงธนพร แก้วละเอียด

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงณัฐนิชา เพชรคง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงปุณยนุช เรืองรอด

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงณัฏฐธิดา โปศิริ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงถิรดา มณพลับ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงจิราพร จอมพล

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงวนัสนันท์ เทียนสว่าง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายสุภัทร มาตวงษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายตระการ พม่า

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายนนธวัช คำเส็ง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายธนนันท์ สมิง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พรังเกิด

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๑๓

เด็กชายถิรเจตน์ ศรีอุบล
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กชายพงศ์พัฒน์ อบอุ่น

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงพิยดา สุดสวาท

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๑๖

เด็กหญิงปวีณา ศรีบุญรักษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๑๗

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศรีบุญรักษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายชาคริต เอมอ้น

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายธีรภัทร ดวงแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๘ / ๑๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงกาญจนา เนตรแสงสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๒๑

เด็กชายณัฐภูมิ องแช่ม
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายพาสกร เดชะบุญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๒๓

เด็กชายวิวรรธน์ เกลียวนาค
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๒๔

เด็กหญิงศุภาวรรณ กอนสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๒๕

เด็กชายจิรวัฒน์ กลำทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กชายนที อินทรสมมุติ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๒๗

เด็กชายธวัชชัย ด้วงสวัสดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๒๘

เด็กชายอธิษฐาน ทิพย์กองลาศ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงเรณู นิงนึก

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงศิวพร วงค์เณร

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๓๑

เด็กหญิงอาริษา งามท้วม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๓๒

เด็กหญิงภรภัทร ปองทรัพย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงสุภาพร แซ่อึง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงวิชญาดา ดอกจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๓๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ถึงโภค

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๓๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นามเทศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงวรินทร สุทธิประภา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พวงเพชร

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๓๙

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ รามจุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงวิมลสิริ ลอยฟา

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงดาริการ จันทร์เพ็ง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงอติกานต์ เนือจีน

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๔๓

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ แพร่อำพา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๔๔

เด็กหญิงพิณณภา เพ็ชรทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงวิภาดา เกิดดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายธีระพัฒน์ แตงทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๔๗

เด็กหญิงจรรยพร พวงเพชร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๔๘

เด็กหญิงยุญนพา ซ้อนยอด
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงอรนุช เฮงฮู้

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ จิตต์ซือ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๕๑

เด็กหญิงศิริพร เทียมแย้ม
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๕๒

เด็กหญิงชุติมา เผือกผ่อง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงธิษนามดี วงค์สุวรรณ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงกวินธิตา แตงอ่อน

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๔๕๕

เด็กหญิงศศิพร พงเถือน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โคกชู
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๕๗
นางสาวธิดารัตน์ อยู่เย็น

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๕๘

เด็กหญิงจารุวรรณ แซ่ลิม

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๕๙

นายวันชาติ พันธ์ดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงดวงเดือน เคลือทิพย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงธนาภา กุลานุวัตร์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๖๒

เด็กชายวันเผด็จ แตงอ่อน
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๖๓

เด็กชายปยวัฒน์ แก้วจิตร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงธันยพร ไม้เกตุ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายธนกฤต พิมพา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๖๖

เด็กหญิงบัณธิตา แซ่เฮ้ง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๖๗

เด็กหญิงวรัมพร ล้อมทรัพย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ จำแนกรส

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดทุ่งกระต่ายทอง  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายธนวิทย์ วิมลศาสตร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงกรพิณธุ์ ดาลปาน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๗๑

เด็กหญิงกัลยากร กรุดนาค
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงนริศรา อุปถัมภ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงพุทธรักษา มิงแม้น

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๗๔

เด็กหญิงมินตรา ศรีสวัสดิเจริญ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๗๕

เด็กหญิงรวิภา ยศธแสน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กชายชาญณรงค์ แสงขำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๗๗
นางสาวเพ็ญพักตร์ ประมาณ ๑/๓/๒๕๐๗ วัดทางสาย วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๗๘

เด็กชายชาญวิทย์ แพรสิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามัน วัดเขามัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๗๙

เด็กชายวุฒิชัย ยิมใหญ่

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามัน วัดเขามัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายสรยุทธ แจ้งสิน

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามัน วัดเขามัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายณัฐภัทร คชชา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๘๒

เด็กชายธนภัทร มานอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๘๓

เด็กหญิงธัญชนก สดใส
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ว่องไว

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กชายอนุพงค์ จุ้ยเปยม

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กชายอนุสิษฐ์ พรหมสวัสดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงกมลวรรณ สอดแสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงจิตราพร พุกมา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงฉัตรธิดา พิทักษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงทรายขวัญ สัตตารัมย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๙๑

เด็กหญิงสาธิตา เหล็งยินดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงอติกานต์ จงศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กหญิงประภัสรา กลินสุคนธ์

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๙๔

เด็กชายณภัทร กรุดจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เครือแตง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายธนาทิพย์ ชูศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๙๗

เด็กชายภาณุพงศ์
กุญชร ณ อยุธยา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายสราวุฒิ สุดพิมศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงรวิวรรณ คุ้มตลอด

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๐๐
นางสาวชมพูนุช พุ่มพวง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๐๑
นางสาวสุนิศา ครุฑสิงห์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๐๒
นางณัฐนรี แขวงโสภา

๓๐/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๐๓
นางสาวนรินทรา เดชครอบ

๑๓/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๐๔
นางสาวนันทิดา ครุฑใหญ่

๒๗/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๐๕
นางสาวปฐมาวดี อินแพง

๑๑/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๐๖
นายพนม เกิดฤทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๐๗
นางสาววิลาวัลย์ ตังคณากุล

๐๓/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๐๘
นายศิระ บุญญานุรักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๐๙
นางสาวสุธาวดี มัชฉิมวงศ์

๑๑/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๑๐
นางสาวอัยลัดดา ตองอ่อน

๒๓/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๑๑
นางสาวอุมาวสี เสรีพรพงศ์

๐๔/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๑๒
นายเกรียงศักดิ

์

วงษ์สุวรรณ์
๐๘/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๑๓

นางสาวเมวิกา จารีมุข
๒๒/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๑๔

เด็กหญิงนวพร เกาะแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงสุธาศินี ปานสวย

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงณภัทร วงษ์สวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๑๗

เด็กหญิงปญาพร รอดม่วง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๑๘

เด็กหญิงอรนลิน เจริญผล
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงฉันชนก ดิษฐาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงกมลา ศรีอินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๒๑

เด็กชายกมลภพ อร่ามรักษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๒๒

เด็กชายกฤตบุญ แดงเครือ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายเมธาวิน ศรีชังส้ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายรัตนพล รักดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๑ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๕๒๕

เด็กชายรัตนภูมิ รักดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๒๖

เด็กชายวิชชากร มีหลาย
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายอนุวัต คำเทศ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๒๘

เด็กหญิงกาญจนา บุญนาค
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๒๙

เด็กหญิงศกุนากร ฉวีวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายยุทธนา ขำสุวรรณ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายกิตติพงศ์ เหมือนอ่วม

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๓๒

เด็กชายกิตติพงษ์ เกษมสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๓๓

เด็กชายขจรศักดิ

์

อันอยู่

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายธนาทร ชูศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงณัฐชาตา สุทธานี

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา สังคำมณี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๓๗

เด็กหญิงภารวี กลัดแสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดรักดีคีรีวัน  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงจันจิรา พลเสน

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ วัดสามขุม  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงแก้วกาจ์ญ แซ่อึง

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ วัดสามขุม  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายพงศกร เชิญทอง

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ วัดสามขุม  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๔๑

เด็กชายก่อนเฉลิม ปานสวย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ วัดสามขุม  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กชายทัตพงษ์ เจริญผล

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ วัดสามขุม  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงจันทิมา อ่อนละออง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ วัดสามขุม  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๔๔

เด็กหญิงจีระนันท์ สมศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ วัดสามขุม  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๔๕

เด็กหญิงอรวรรณ สุขสมบัติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 วัดสามขุม  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงอินทิรา เอียมละออ

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 วัดสามขุม  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กชายอันดา นำโชค

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 วัดสามขุม  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๔๘

เด็กชายศิขรินทร์ แซ่ตัน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ วัดหนองจันทร์  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๔๙

เด็กหญิงบูรณี หน้านวล
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ วัดหนองจันทร์  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงบุษยมาศ ไพรวัลย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ วัดหนองจันทร์  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงวราศิณีย์ ศรีอุบล

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ วัดหนองจันทร์  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๕๒

เด็กหญิงปาลิดา แซ่ลิม

้

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ วัดหนองจันทร์  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๕๓

เด็กหญิงวีรยา บัวทอง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ วัดหนองจันทร์  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กชายพรอนันต์ จุฬา

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ วัดหนองจันทร์  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงนิตยา นราวงศ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ วัดหนองจันทร์  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๕๖

เด็กชายทัศน์พล นิลวันนา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ วัดหนองจันทร์  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๕๗

เด็กชายธนกฤต เกิดเอียง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ วัดหนองจันทร์  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กชายณัฌฑ์อมร

วงศ์ไพศาลสินชัย
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ วัดหนองจันทร์  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กชายปรเมษฐ์ โกยปฐม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ วัดหนองจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๒ / ๑๓๔

้
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ปข ๒๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายภาสกร โกยปฐม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ วัดหนองจันทร์  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๖๑

เด็กหญิงนริษา หว่านพืช

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ วัดหนองจันทร์  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงปรียานุช ชูช่วย

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ วัดหนองจันทร์  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๖๓

เด็กหญิงถิติยา ขาวช่วง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ วัดหนองจันทร์  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๖๔

เด็กหญิงชนัญธิดา เกิดแก่น
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ วัดหนองจันทร์  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๖๕

เด็กชายกันตินันท์ กุลกิตติจรรยา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายภูรรีวัช บุตรอินทร์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กชายธนาธิป มานเมาะ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๖๘

เด็กชายพฤษชาติ สุขสำราญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กหญิงเกณิกา สดีเดช

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงจิดาภา บุญเนียม

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กหญิงจิคติดา ทองเทือก
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๗๒

เด็กหญิงณหทัย หทัยรัตนานนท์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พวงสุวรรณ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ หวะสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๗๕

เด็กหญิงเมธาพร สุขบุญ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๗๖

เด็กหญิงสุนิสา เกิดเปยม
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงอรณิชา จีบเจือ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงชญาดา หลิบนุกูล

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๗๙

เด็กชายกิตติ อ่อนนุ่ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายชนาธิป กูลการขาย

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายธนพนธ์ ประดิษฐ์พงษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กชายนิรินทร์ มีเนตรทิพย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๘๓

เด็กชายยศสรัล กลินสมหวัง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๘๔

เด็กชายเศรษฐพงศ์ งามน้อย
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กชายอธิศ แก้วเนตร

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงฉัตรแก้ว เอียมสุข

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กหญิงชนิกานต์ บวบหอม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๘๘

เด็กหญิงณปภา รุ่งเรือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงธีริศรา บุษบา

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงธัญวลัย วัจนรัตนากูล

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๙๑

เด็กหญิงน่านฟา เชือนาม

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๙๒

เด็กหญิงปณฑารีย์ จันทะมนตรี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงวิรตี ยิมเยาะ

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงโสภาวดี ส้มแปน

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๕๙๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ ฤกษ์งาม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๙๖

เด็กชายกิตติพงษ์ เรืองทิพย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายกันตภูมิ พงศ์เมธากุล

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๙๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ แดงกระจ่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๕๙๙

เด็กชายธารา อุบลน้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายธนพัฒน์ ปณกร

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายธนาธิป วรรัตน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายธนิสร ทองเสม

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายพรวิสิฐ วิสิทธิผ่องพิบูล

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายภัทรชนน กล่อมศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายเอกรินทร์ เกตุระหงษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงกัณฐิกา อยู่หนุน

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงกัลยกร หลักโลก

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงจินต์อัมภา สีนวลอ่อน

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงชาลิสา ขวัญยืน

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงชมณพักตร์ เฟองแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๑๑

เด็กหญิงณัฐฐา นาคนคร
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงณัฐฐาพร โกจิว

๋

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กหญิงปญญาพร จะซา

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงมัฌชิมา สีนวนชาติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๑๕

เด็กหญิงรมิตา จวงเจิม
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงวิชญาพร ฐิติเจริญธรรม

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กชายกิตติกุล ภูศรี

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๑๘

เด็กชายคณนาถ หาญปรีชา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๑๙

เด็กชายเด่นทวี คำภักดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายทีฆะทัศน์ ประดิษฐพงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กชายธีรภพ ศิริรัฐภรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กชายปุณยธร ลิมรสธรรม

้

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๒๓

เด็กชายภพ ศุภสรณ์ธาดา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กหญิงกุลวดี ชลอสันติสกุล

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กหญิงจิระประภา ฝายฟุง

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๒๖

เด็กหญิงประภัสสร จันทรวงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๒๗
เด็กหญิงปริณญาฎา ปรัตถจริยกุล

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๒๘
เด็กหญิงพิชญานิน ถึงหมืน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กหญิงวัลคุ์วดี ปนอินทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงศุภิสรา กลันวารี

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๓๑

เด็กหญิงสิริยากร อินจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงสุมลฑา คุ้มมูล

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงศศิวิมล เรืองโรจน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๓๔

เด็กหญิงอรณิชา คงสนอง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๓๕

เด็กชายญาณเดช เอียมวงษ์

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กชายญาณโชติ เอียมวงษ์

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๓๗

เด็กชายณฐกร ทิศษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๓๘

เด็กชายทินกร ทองใบ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กชายธนดล ดาษจันทึก

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายธนพล สุขุมมิตร

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๔๑

เด็กชายนครินทร์ ทองคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๔๒

เด็กชายนวพล เทียมเทศ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๔๓
เด็กชายปณณวิชญ์ ศรีจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กชายวุฒิภัทร แก้วปู

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๔๕

เด็กชายศุภณัฐ จูสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๔๖

เด็กชายสิทธิรัตน์ ทองศิริ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กหญิงปภัทรสรา งิวงาม

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงนภนันท์ ภู่ทอง

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงนิวาริน เงินสุวรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงประทุมมาส อัดแสง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงปยาพัชร เรียงความ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กหญิงพัทธนันท์ คงกระพันธ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๕๓

เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ เพิมพูน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๕๔

เด็กหญิงภัทรสุดา ฉิมพลอย
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กหญิงภัทราพร รักชาติ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงศิมินตรา สุรทานนท์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๕๗

เด็กหญิงสิริกานต์ จันทร์ดี
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๕๘

เด็กหญิงกิตติกานต์ อำสำอางค์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๕๙
เด็กหญิงภควดี เสนีย์วิกรานต์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายภูมิรพี ศรีใส

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๖๑

เด็กหญิงจิรัฐพร ทองสิงห์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๖๒

เด็กชายธนบัตร แย้มผลิ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กชายชัชนันท์ ตาละลักษณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กชายภูเมศ บุญประกอบพร

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๕ / ๑๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๖๖๕

เด็กหญิงจิรัชยา สุขบุญ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๖๖

เด็กชายสรชัช เปรมปรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงหฤทชนัน บุญเจือ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๖๘

เด็กหญิงชนัญธิดา แก้วแจ่มใส
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๖๙

เด็กชายณฐปกรณ์ ผุดเผือก
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายธเนศ สวงนศักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กชายเดชวายุ เครือหงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๗๒

เด็กชายณัฐภัทร แพใหญ่
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๗๓

เด็กหญิงปณฑิตา แก้วหนูนวล
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงสิตาภา โพคี

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กชายธีรติณณ์ แทนรินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๗๖

เด็กชายปณณฑัติ ดีนวล
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๗๗

เด็กชายธิเบศน์ กล่อมจิตต์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กชายพิชุตม์ แช่มช้อย

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงนันทิชา โต๊ะทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายวันชนะ ทองดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๘๑

เด็กชายสิรภัทร มีดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงดวงกมล เรืองโรจน์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงฉัตรชญา จุ้ยตาล

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๘๔

เด็กชายวศศาสตร์ โประวะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๘๕

เด็กหญิงนันทณัฐ ศรีศักดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงภัททิยา แก้วชิงดวง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงวรรณภรณ์ พันธ์แก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๘๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ แต้มแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๘๙

เด็กชายธนกร เอียมศรีวรรณ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงฐิติยา มือสันทัด

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงเต็มศิริ เครือหงษ์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงญาณาภรณ์ อินหอม

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๙๓

เด็กหญิงภิไลวรรณ จงเจริญ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กชายวรเทพ แก้วเมือง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงชนิศรา พรรณเจริญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๙๖

เด็กชายภิญโญพล เชียวชาญชูโชติ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๙๗

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ เขียวประชุม
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กหญิงบุณณดา ธันยภัตสร

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงอินทร์ชลิตา ภู่เต็ง

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงกฤตกมล ฟุงเฟอง

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงไอรินลดา ไกรสินเรืองกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ สุริยาศักดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายภูรี พรมฟา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงภัคธีมา พวงอินทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงชิสา นิมน้อม

่

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายกาญจน์กล้า กาญจนคีรีกุล

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ศรีมา

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายจิรัฎฐ์ ชาติประทีป

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงภัทราพร เทียมทัด

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๑๑

เด็กหญิงธัญพร อิศรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กชายกรรณตพงศ์ พงษ์จันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กชายจิรณัฐ ธรรมาเจริญราช

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายพงศพัศ ทรัพย์สมบูรณ์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๑๕

เด็กหญิงญาณทิชา สกุลศักดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงพิมลพรรณ ชืนอุระ

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงนภสร ใจบุญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงกวินธิดา รักษานาค

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๑๙

เด็กหญิงธันยธรณ์ สังข์สกฤษ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๒๐ เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์
เล่งฮ้อ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กหญิงญาณิศา อนันต์เศรษฐศิริ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงณัฐฐา เกิดสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๒๓

เด็กชายธีรภัทร์ พรายเพชร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๒๔

เด็กหญิงนาตยา บัววิเชียร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงพันวิภา บัววิเชียร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กชายวิทยา รักษาทิวารัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๒๗

เด็กชายพัชรพล เกิดทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๒๘

เด็กชายวินัย จูประจวบ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กชายเอกพล สัมพันธ์มิตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๓๐
นายศักดา ประกอบปราณ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๓๑

เด็กหญิงธัญสุดา เกิดมาก
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๓๒

เด็กหญิงสายนำผึง

้

สมรูป
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงฉลาลัย โพธิทัมทิม

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๓๔
นางสาวสายใจ เจริญศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๗๓๕

เด็กหญิงแสงใจ สุขศรีวิไล
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๓๖

เด็กชายสหรัฐ เพิมสิน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กหญิงกนกพร ภู่ระหงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๓๘

เด็กหญิงนันท์นลิน โพธิทอง

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๓๙

เด็กชายยศพงค์ แสงทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๔๐
นายนพดล ลาภส่งผล

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงอรัญญา เมืองดำรงค์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๔๒

เด็กชายวิสุทธิ

์

จันทรมาศ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านสิงขร วัดด่านสิงขร  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๔๓

เด็กชายบดินทร์ เมืองดำรงค์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนด่านสิงขร วัดด่านสิงขร  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

แสงแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านสิงขร วัดด่านสิงขร  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ โตจัน

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนด่านสิงขร วัดด่านสิงขร  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๔๖

เด็กหญิงฉันทิศา ธงชัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนด่านสิงขร วัดด่านสิงขร  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๔๗

เด็กหญิงวิภาวี หาญสิงห์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านสิงขร วัดด่านสิงขร  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ คำจ้อย

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านสิงขร วัดด่านสิงขร  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงทิพานันท์ เกิดลาภ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านสิงขร วัดด่านสิงขร  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงเหมียว เจริญดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านสิงขร วัดด่านสิงขร  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๕๑

เด็กหญิงสุพัตตรา บัวงาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านสิงขร วัดด่านสิงขร  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กชายสุรเดช ทองสุข

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านสิงขร วัดด่านสิงขร  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงวีนาภรณ์

ิ

ร่มทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านสิงขร วัดด่านสิงขร  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๕๔

เด็กชายชัยมงคล สีขำ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๕๕

เด็กชายธรรณธร ขาวช่วง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กชายอรรถหัสบดี จันทร์คง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงบุษบงค์ แสงหว้า

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๕๘

เด็กหญิงประภาพร พุ่มมณี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๕๙

เด็กหญิงลักษณา มีท่อธาร
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงวาสนา เจริญวงศ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงจะแง --

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๖๒

เด็กหญิงชลยา พุทธหาร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๖๓

เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิทอง

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงวนิดา ศรีจำปา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กชายศุภชัย อรชร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๖๖

เด็กชายหิรัญ ปานน้อย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๖๗

เด็กหญิงณัฐริกา ช้างทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงปทมาภรณ์ นิมน้อม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงศิรัญญา เทียนโชติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายประพัทธ์ มงคล

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๗๑

เด็กหญิงพรนภา เหมอํา

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงอันธิกา ทิมสุข

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๗๓

เด็กหญิงวรรัฎฐ์ ขุนนุช
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๗๔

เด็กหญิงจ๊ะเอ๋ --
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๗๕

เด็กหญิงปราณี แสงแตง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กชายสุภัทร อมรรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึง วัดคันกระได

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๗๗

เด็กหญิงกุลิสรา ใจเสงียม

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๗๘

เด็กชายรวีพันธ์ แตงอ่อน
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กชายวาริช จันทร์แจ่มหล้า

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิกุลทอง

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๘๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ ไข่แก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๘๒

เด็กชายกัมปนาท บึงขุนทด
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กชายธนบูรณ์ จำเล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงปอแก้ว พญาวงศ์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๘๕

เด็กชายไววิทย์ นาคราช
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๘๖

เด็กชายวศิน นาคราช
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กชายรัฐชานนท์ ศรีจันทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายภาคิน รังสิยาวรานนท์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๘๙

เด็กหญิงปริมปรีญา
ชาตาพุทธิสวรรค์

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ เรืองไกรศิลป

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๙๑
เด็กชายพิสิฎฐ์พล เจริญธรรม

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กชายชานนท์ ชาติราษี

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๙๓

เด็กชายปารมี ราหุลปาน
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๙๔

เด็กหญิงกชกร เลียงทรัพย์

้

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กหญิงทิพรดา พิมพ์สุข

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กหญิงวนิดา เทียนโชติ

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๙๗

เด็กหญิงพิรญาณ์ ล้อมสาย
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๙๘

เด็กหญิงอุทัยวรรณ พูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงญาณิษา สีขาว

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง

วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายศรุต สายสกล

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กหญิงสุพนิต ทรัพย์มา

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง

วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กชายจักรพันธ์ สีเหลือง

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงพรหมวดี ศรีจันทร์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงเมธาวี ชืนกลิน

่ ่

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงธนัญชนก สุดสาย

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายอนุภาษ เหมือนกุล

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายปยะนันท์ ชุ่มจิตต์

๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสุข

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงราชาวดี ดาวกระจ่าง

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงพรทิพย์ จงแสง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กชายอองเก็ต บุญรอด

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๑๒

เด็กชายปภาวิชญ์ อินทะรังศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๑๓

เด็กชายอัศวิน ร้อยแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๑๔
เด็กหญิงจิณห์นิภา อ่อนเทียง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายจีรพงษ์ ราษีสวย

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๑๖

เด็กชายอลงกรณ์ เขียวโพธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๑๗

เด็กชายปรชญา เค้ามูล
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๑๘
เด็กชายรัชภูมิ ปานประชา

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กชายณัฐรพงศ์ เสียงสนัน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กชายอนุชิต แสงเดือน

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๒๑

เด็กชายสุธีร์ เปลียนเหมาะ

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๒๒
เด็กชายเกรียงไกร แตงอ่อน

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงบวรมาศ เจริญภักตร์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๒๔

เด็กชายวันชัย ช้อยเพ็ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๒๕

เด็กชายกฤษดา ดวงแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๒๖
เด็กชายศุภณัฐ แก้วอุไร

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๒๗
เด็กชายนิธิพัฒน์ บัวหลวง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๒๘

เด็กชายชิติพัทธ์ เจริญนาค
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๒๙

เด็กชายอิทธิพัทธ์ คงศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายสมบูรณ์ กันบาง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงธันย์ชนก แสงจินดา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๓๒

เด็กหญิงนรัชนันท์ ห้วยศรีจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๓๓

เด็กหญิงฐิติมา จิตรสมดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๓๔
เด็กชายสุชาครีย์ พรหมสุรินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กชายนันทพงศ์ หงษ์แดง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๓๖

เด็กชายโรจน์ณรงค์ ปทมะแก่นทราย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๓๗

เด็กชายณัฐิวุฒิ ทองอ่อน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๓๘
เด็กชายพัชรพล สายนพคุณ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายอภิชาติ อินทยงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงสุคนท์ทิพย์ เลียงทรัพย์

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๔๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ ผิวผาด
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กหญิงเชิญณภัค รอดวงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๔๓

เด็กหญิงสุปราณี กรรณเทพ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๔๔

เด็กหญิงวนิดา ศิลาทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๔๕

เด็กชายชูวิทย์ เอียมสำอางค์

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กชายวุฒิพงษ์ พิมพ์ปรุ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๔๗

เด็กหญิงณิชกมล สกุลไทย
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๔๘

เด็กชายณัชพล เรืองโรจน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงศิรันตา จันทรวิโรจน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายเมธี คงเพ็ชร

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๕๑

เด็กชายศูญญตา มีระกูล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๕๒

เด็กชายวันชัย แซ่ลี

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กชายมานพ นิลโต

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กชายสิรภพ เจริญสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๕๕

เด็กหญิงไอริสา ชมชืน

่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ จีพิมาย

๋

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงรัชนี ศรีจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กชายทินภัทร นิลประเสริฐ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๕๙

เด็กชายศักดิพล

์

ผลจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงพสิกา ถมยา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงทิพวัลย์ แก้วกาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงจิรสา สังข์ทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๖๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ อยู่หนุน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๖๔

เด็กหญิงปรารถนา เรียบดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงเพชรลัดดา พุทธพงษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงแพรวา ยางเดิม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๖๗

เด็กชายภูตะวัน อยู่หนุน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๖๘

เด็กหญิงนิชานันท์ รัตนะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงพัชราภา บุญงอม

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงนิยดา กันเงิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๗๑

เด็กหญิงณัฏฐา ทศฤทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๗๒

เด็กชายเฉลิมชล ทับทิม
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงศศิวิมล ทองนาค

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงปริยากร เกิดจาก

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร วัดเนินแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๘๗๕

เด็กหญิงมีนา ปลอดโปร่ง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร วัดเนินแก้ว  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๗๖

เด็กหญิงวารี ทองคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร วัดเนินแก้ว  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงพวงทอง โพธิมงคล

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร วัดเนินแก้ว  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๗๘

เด็กหญิงชนกนันท์ จีนสงวน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร วัดเนินแก้ว  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๗๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วกระจ่าง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร วัดเนินแก้ว  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายชนัณพงษ์ เชือจีน

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กชายธนายุต สิงห์เล็ก

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๘๒

เด็กชายวุฒิไกร สีทอง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๘๓

เด็กชายชยานนท์ อิมน้อย

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กชายณัฐพล จงเจริญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กชายพงศกร เอือนไธสง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๘๖

เด็กชายอิทธิกร สุนทโรทัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๘๗

เด็กหญิงรักษิณา แสงอรุณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กชายศุภวิชญ์ นาคลอย

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) วัดบ่อนอก  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๘๙
นายสนอง คุ้มสวัสดิ

์

๒๕/๑/๒๕๑๐ สำนักปฏิบัติธรรมธุดงค์ธรรมแสงเงิน
วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๙๐
นางกัญญาภัทร สามเมือง

๓๐/๓/๒๕๑๗ สำนักปฏิบัติธรรมธุดงค์ธรรมแสงเงิน
วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๙๑

เด็กหญิงสุริยฉาย สุขสมบัติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำพุ วัดเกตชยาราม  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กหญิงนันท์พนิตา จันทร์ชูกลิน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำพุ วัดเกตชยาราม  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายกฤษณ์ชนะ สอนรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำพุ วัดเกตชยาราม  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๙๔

เด็กชายธรรมรัตน์ อ่อนละมุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำพุ วัดเกตชยาราม  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๙๕

เด็กหญิงพัชรพร ยังบุญช่วย
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำพุ วัดเกตชยาราม  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงจันทิมา เปลียนแปลง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำพุ วัดเกตชยาราม  

ปข ๒๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร เชือมอญ

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๙๘

เด็กหญิงเนตรนภา ปนแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๘๙๙

เด็กชายวิวัฒน์ ชาญประเสริฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงชาลิสา เอียมจันทร์พวง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงปรียานุช จันทร์ทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงกิตติยา ยึดเหนียว

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงภาวิณี จันทร์กระจ่าง

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงวันวิสา จันทร์สุข

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายณภัทร คำวอน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงปวรวรรณ สวัสดิเดช

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์แจ่มหล้า

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายกายประสิทธิ

์

ดอลพล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงขจรรัตน์ ทองจันทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายชัชชัย เเหลมทราย

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๑๑

เด็กชายอนุชา เย็นบุญธรรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงนิตติยา ชุมภูวร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๑๓

เด็กหญิงสุพัตตรา ปนเกลียว

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๑๔

เด็กชายภัทรพล รุ่งสว่าง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๑๕

เด็กชายอนุวัฒน์ แปงอ่อน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมรวย

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๑๗

เด็กชายศุภวิชญ์ สังข์ทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๑๘

เด็กชายญาธิป สุขเจริญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงบุศรากร สิงห์สากล

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายดำรงศักดิ

์

เรืองชาญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๒๑

เด็กชายปยวัฒน์ พิมพ์สวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายภัทรชัย อภินันท์อวยพร
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กหญิงธิติสุดา ราตรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายนฤเบศน์ อ่อนท้วม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๒๕

เด็กหญิงมาลินี พรชัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๒๖

เด็กชายอรุณ นิลเพ็ชร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กชายภัสกร ปลอดโปร่ง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กชายภัทรพล ปนประวัติ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๒๙

เด็กชายจิรพงศ์ ภู่ทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายจิรยุทธ คนงาม

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กชายจิรวัฒน์ คนงาม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กชายพีรวิชญ์ คงศิริ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๓๓

เด็กชายภูเบศร์ อรรถมานะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๓๔

เด็กชายธัญวา พุ่มมณี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กชายธีรภัทร เณรคล้าย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กชายธีรยุทธ อยู่คง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๓๗

เด็กหญิงสุภัสสร เอาชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๓๘

เด็กหญิงกนกพร มะณีแดง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กชายธีรภัทร ไวปญญา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายเมธา บุตรลพ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ เครือนาค
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๔๒

เด็กชายกชกร แหลมทราย
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กชายกิตติพันธ์ หอมกลิน

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๔๔
นางสาวจิตรา ธะทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๙๔๕

นายสุภชีพ จำนงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๔๖

เด็กชายพงศกร อินทนิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงทิพากัญญา กลินเทียน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๔๘

เด็กชายธนิกุล รุ่งสว่าง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา

วัดสองกะลอนประชาสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๔๙

เด็กชายชัยณรงค์ นุชอิม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา

วัดสองกะลอนประชาสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายณัฐพงศ์ แดงโชติ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา

วัดสองกะลอนประชาสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายปรัชญา มังมี

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา

วัดสองกะลอนประชาสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๕๒

เด็กหญิงอุมาพร เทพทับทิม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา

วัดสองกะลอนประชาสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๕๓

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ดูสว่าง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา

วัดสองกะลอนประชาสรรค์

 

ปข ๒๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กชายชนินทร เสาชัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กชายพีรวิชญ์ ญาณปญญา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๕๖

เด็กชายสุทธิวัส ปอมใหญ่
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๕๗

เด็กชายอรรณพ แก้วมณี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงคนธรส ศรีอุทัย

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงชนานันท์ แพใหญ๋

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงอรดา กนกเงินเพชร

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๖๑

เด็กชายไชยพศ เสียงใหญ่
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กชายณัฐพล พุกภูษา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายธรีกมล รักษายศ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๖๔

เด็กชายพศวัต ใจอดทน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ แพใหญ่
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กหญิงรัฐธิดา เพชรประดับ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กหญิงวรรณวิศา กองแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๖๘

เด็กชายธาษณค์ มิลินททัต
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๖๙

เด็กชายเจมส์ภพ แซ่เตียว
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

บำรุงราษฎร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายณัชพล โตเต็ม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๗๒

เด็กชายกฤษดา หุ่นงาม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๗๓

เด็กชายเพชร คนพม่า
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายสัญชัย เนียมศรีสกุล

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กหญิงพัชราภา นิมนวล

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๗๖

เด็กหญิงทัศนีย์ ทับพุ่ม
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๗๗

เด็กหญิงวนิดา อินทร์บำรุง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงอริษา บุญเกิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กชายนทวุฒธ์ รักนำเทียง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงณัฏฐนิช ณ นคร

๑๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๘๑

นายณัฐพล สุภัคไพบูลย์ผล
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๘๒
นายดนุสรณ์ อ่อนฉำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๘๓

นายณัฐพงค์ แก้วสมบูรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๘๔

นายพุฒิพงศ์ ฤกษ์งาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๘๕

นางสาวฉันชนก แก้วอ่วม
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๘๖
นางสาวรัตนาวดี ม่วงใหม่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๘๗

นายชยพล เสียงทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๘๘

นายภาณุพงศ์ บุษบามินตรา
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๘๙
นายณัฐพล ยืนเครือ

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๙๐
นายบุรัสกร ชูแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๙๑

นายนพพร จันทร์ทรง
๐๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๙๒

นายนันทวัฒน์ นาคใหม่
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๙๓
นายณัฐวุฒิ ทองไทย

๑๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๙๔
นายธนัษฐ์ พลอยเกลือน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๙๕

นางสาวศุภกานต์ เกาะเกตุ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๙๖

นายพงศธร บุงปน
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๙๗
นายไตรภพ ฉิมเฉิด

๐๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๙๘
นางสาวชลธิชา นิลดำ

๑๖/๑๑/๒๕๓๒
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๓๙๙๙

นายภาสกร บูรณนัฎ
๐๔/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๐๐
นางสาววิภาพร ดิษฐเพชร

๐๒/๐๖/๒๕๒๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๐๑
นางสาวศศิวิมล นิลดำ

๑๒/๑๐/๒๕๓๔
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๐๒
นางสาวสุพัตรา เอียมสำอางค์

่

๐๖/๐๕/๒๕๓๔
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๐๓
นางสาวอรจิรา ใกล้ชิด

๐๔/๐๘/๒๕๓๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๐๔
นางสาวอรฐิตา เอี่ยมสะอาด

่

๐๒/๐๙/๒๕๓๓
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๐๕
นางสาวเปรมฤดี คงเพชร

๑๕/๑๑/๒๕๓๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงสุธาริน จุฬา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหียง วัดนิโครธาราม  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงโศภิตา ดิษฐ์ทองคำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหียง วัดนิโครธาราม  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงปณิดา เอียมสำอางค์

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหียง วัดนิโครธาราม  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงมินตรา ภูมี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหียง วัดนิโครธาราม  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงศศินิภา พวงผกา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหียง วัดนิโครธาราม  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงปยาภรณ์ หึกขุนทด

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหียง วัดนิโครธาราม  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงโมดิซาน (พม่า)

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหียง วัดนิโครธาราม  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงทิวาวรรณ ฤกษ์งามสง่า

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหียง วัดนิโครธาราม  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงวิจิตรา ชันทองคำ

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหียง วัดนิโครธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายจิรสิน นรินรัมย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหียง วัดนิโครธาราม  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายธนัตถ์ ทรัพย์มา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดวังโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงนันธิดา พุ่มฉัตร

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดวังโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงกัลญา ดวงจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดวังโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงโนรา วนาภิวัฒน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดวังโบสถ์  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงจิราภา ทองเรือง

๐๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงมังรัศมี สมพงพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายธนาณัติ โตใหญ่

๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงสุชาดา ใจรักษ์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงศศิพร โมใหญ่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงฐิดาภา ไกรวาส

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงชุติมา ปญญา

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงสุภาภร เผ่าทัพ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายวิสัยทัศน์ อินเขียวสาย

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พลาผล
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)

วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงธนัชชา นาคะสิทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายธนวัต ด่านขุนทด

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายอัยกานณ์ อินเสน

๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายพงศธร นิสังกาศ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายกรกช เกษมญาติ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงพัทธวรรณ ทองนิม

่

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงวิรินยา รสหวาน

๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายพิเชษฐ์ บุตรสงค์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงสุรัสวดี แก้วร่วมเพชร

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายวรพล มลพิชัย

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายธีรธร มรกฎจินดา

๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายเจษฎากร ไกยสวน

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงสุวิชา ทองนิม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายเมธิส หงษ์เวียงจันทร

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายเปรมศักดิ

์

พูลเทียบรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)

วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงภาสินี ชูจิตร

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงกฤตพร เนียมจีน

๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงณิชากร แจคไธสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงสุจิวรรณ พันนา

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กชายภูวนัตถ์ ศรีสุจริต

๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ กิมกง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายอัติวัตร มนัสไธสง

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ปะโททะกัง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กชายปฏิภาณ ศรีอ่อน

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงวาสนา จันทร์ลามูล

๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายชนาธิป คุ้มศิริ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงปวีณา รุ่งเพ็ง

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงโซติกา สินสอน

๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กชายวุฒิชัย วงศิลป

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายสุทธิรักษ์ ศรีลนิท

๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายอมล โฉมศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายพีรวัฒน์ เจิมสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายวิทวัส วงษ์พิจิตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายสมนที พรมสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กชายนราศักดิ

์

ฟกแฟง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)

วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงธนภรณ์ เกิดผล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงฤทัยทิพย์ เติมเปยม

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กหญิงวาสนา ประการะนัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงกนกนิภา เกตุวัน

๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๖๙
นางสาวอลิษา พันพู

๒๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงชลิตา ยวงบริบูรณ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายศิวัฒน์ หมีนวล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงญิณมินโซ ไม่ปรากฎ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายรพีภัทร ดาวกระจ่าง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงสวรส แสงใส

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กชายปญญาวุฒิ สิงห์แสน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๗๖
นางสาวแอะเชอะ ไม่ปรากฏ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงณัฐพร ใยมี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายณัฐพงค์ กองจร

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงพลอย ประเสริฐนู

๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กชายสรวิศ ทองโชติ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๘๑ เด็กหญิงนิตย์ญาพัฒน์
บุตรสงค์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายประเสริฐ โพธิสลิด

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กชายปารเมศ อยู่เหมาะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงเกตุวดี ลีนานนท์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๗ / ๑๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงเพชรลดา จันลาด

๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายศุภกิจ ผิวไธสง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
วัดหนองขอน  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายธีระเดช คมปอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคร้า วัดหนองคล้า  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายธีระศักดิ

์

คมปอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคร้า วัดหนองคล้า  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงทองสุก ทองเนตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคร้า วัดหนองคล้า  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายยุทธนา เพชรงาม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคร้า วัดหนองคล้า  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายตะวัน ดวงจันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคร้า วัดหนองคล้า  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงลลิตา กวงคำกอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคร้า วัดหนองคล้า  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงวันวิสา ชมทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคร้า วัดหนองคล้า  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงสุนันทา ใจขาน

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคร้า วัดหนองคล้า  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงอาทิตยา ลาภอารมณ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคร้า วัดหนองคล้า  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายอนุชา กันเกิด

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กชายวีรภัทร พึงเจาะ

่

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายธนภัทร สัตบุษ

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงผริตา มานะกุล

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงนฤมล รุนกระโทก

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงดวงนภา จันทร์ดำ

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงมาริษา ลีชีวะ

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงพรกนก เพชรจันทร์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงวรรณิดา แก้วไซเกิด

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงสุรัชนา โพนพุธ

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายณรงค์สิทธิ

์

สุจริต
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แปนแย้ม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายวัชรพงศ์ ทองขาว

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายนนทกร นุชนารถ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายนัทนันท์ แดงประดับ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงภาพิมล สงกาผัน

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๑๒

เด็กหญิงมาลินี จันทรอินพรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๑๓

เด็กหญิงสุทธิดา ชูเลิศ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กชายเดลตัน กัลแบรนด์เซนต์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงกัลยาณี รบแคล้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๑๖

เด็กชายนรภัทร ภูมิพฤกษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๑๗

เด็กชายเจษฎากร นันกลาง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กชายมาโนช แสงอุทัย

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กชายวีรพงศ์ นาผาน

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๘ / ๑๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงวันวิสาข์ สุขสม

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๒๑

เด็กหญิงณัฐกมล สายบัว
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงวนัสนันท์ แดงประดับ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๒๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร ชูลขันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๒๔

เด็กชายสมชาย แซ่ลี

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๒๕

เด็กหญิงกนิษฐา มาลา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงมุทธิกา สังข์ทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๒๗

เด็กหญิงกัลยาวดี ทองศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๒๘

เด็กหญิงพัชรพร เพชรจันทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กชายนัทธพงศ์ จันทร์วงค์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงคณิสร ทับสีหา

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๓๑

เด็กหญิงนาฏลดา ครุธวิเศษ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๓๒

เด็กชายณัฐวัตร แย้มไพฑูรย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายพรพิพัฒน์ ฉัตรไชย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กชายธนโชติ จิตรศิลา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๓๕

เด็กหญิงพรนิภา สุขผ่อง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๓๖

เด็กหญิงจารุวรรณ รุ่งแจ้ง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กหญิงพิกุลแก้ว วงษ์ดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กหญิงปานวาด พุ่มมิตร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๓๙

เด็กหญิงจารุวรรณ พ่วงศิริ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายธวัชชัย เทศผ่อง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กชายธีรวัต นามวงษา

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๔๒
นายสมชาย สละ

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๔๓

เด็กหญิงลดาวัลย์ คงปราณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๔๔

เด็กชายนุกูล ทิพย์โสต
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงซารา ซิม บุตรดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กชายกฤษณะ พิมพ์สกุล

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๔๗

เด็กชายจักกริษน์ เพ็งเลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๔๘

เด็กชายภานุวัฒน์ พุฒอำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กชายจิรวัฒน์ เล้าทวีทรัพย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายธีรภัทร ห้อยทับ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๕๑

เด็กชายอนุชิต สุขโข
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๕๒

เด็กหญิงรวิสรา ปมงคลทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กหญิงอารยา ปมงคลทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงจตุพร นิลช่วย

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๑๕๕

เด็กหญิงพรรษชล อุดหนุน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ โชคสุขอนันท์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กชายปลายฝน กุลนาจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๕๘

เด็กชายกายสิทธิ

์

สามบุญเทียง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๕๙

เด็กหญิงนภสร เนียมจีน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงมินตรา เต็งสกุล

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อินเสน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๖๒

เด็กหญิงอรนภา มาลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๖๓

เด็กชายดุษฎี นาคบุตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายจักรกริศน์ พัดทวี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงสุดาพร คำตา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๖๖

เด็กชายปยวัฒน์ แปนแย้ม
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๖๗

เด็กชายธนพล สุขจำเริญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กหญิงณี ไม่มีนามสกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กชายดลนภัทร เต็มนุช

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายจักรดุลย์ โต๊ะสกุล

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๗๑

เด็กชายลิขิต จันทร์อินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายอนุชา ฉัตรเฉลิม

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กชายอัมรินทร์ เรืองจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๗๔

เด็กชายจักรพรรณ์ นงลัย
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๗๕

เด็กชายนคร เคลือแสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงพรรณิภา คุ้มเงิน

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กหญิงจิดาภา สว่างเมฆ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๗๘

เด็กหญิงนรินทิพย์ กสิณพงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๗๙

นายจิรศักดิ

์

ถำแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๘๐
นายชนาธิป จำสุข

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๘๑
นายชัยณัฐ เพชรรัตน์

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๘๒

นายชัยพล ยีแพร

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๘๓

นายชัยวัฒน์ ถ้วยทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๘๔
นายชัยวัฒน์ วงศ์สุวรรณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๘๕
นายณัฐพงศ์ คงดำรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๘๖

นายธนากร ประสิทธิกุลวงศ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๘๗

นายธวัชชัย พานชะน้อย
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๘๘
นางสาวนิลรกาญจน์ พรมมาตย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๘๙
นายปฏิพัทธิ

์

รูปสังข์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๒๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๑๙๐
นายปริยากร แย้มสำราญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๙๑

นายปรีชา ปดเมฆ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๙๒
นายพีรพัฒน์ เถาเครือมาศ

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๙๓

นายพงษ์เพชร แสงนาค
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๙๔

นายภควรรต อักษร

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๙๕

นายภัทรกร นิยมไทย
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๙๖
นายภาณุภัทร ถำลอย

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๙๗

นายมงคล มาลัยมี
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๙๘

นายมงคล อ่อนนุ่ม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๑๙๙
นายมนชัย ศรีสุข

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๐๐
นายมโนรมย์ คงมีสุข

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงคณิสสร ภคุโล

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๐๒
นายรุ่งอรุณ วัลณา

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๐๓
นายวณัฐพงศ์ พูลสวัสดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๐๔
นายวิศรุต สุขเกษม

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๐๕
นายศิขรินทร์ พึงพันธ์

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๐๖
นายสิทธิพร หลาบัวศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๐๗
นายสิริชัย ศรศาสตร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๐๘
นายสุวัฒน์ ฉายแสง

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๐๙
นายเสริมศักดิ

์

ทองขวัญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๑๐
นายอนุชา อินทรจัน

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๑๑
นายอนุชิต คชชา

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๑๒
นายอรรถพล ใจสระ

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๑๓

นายคงศักดิ

์

ชัยมงคล
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๑๔

นายธนากร จันทะลา
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๑๕
นายกฤติกร เทกอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๑๖
นายกิตติทัศน์ บุญยะเลิศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๑๗

นายกิตติพงษ์ รอดชูแสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๑๘

นายคงศักดิ

์

กลินขจร

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๑๙
นายฉลองบุญ อ่วมประเสริฐ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๒๐
นายชนาธิป แก้วน้อย

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๒๑

นางสาวฐิติมา แดงแท้
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๒๒

นายณัฐพงศ์ แบบบาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๒๓
นายธราธร พรหมเพ็ชร

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๒๔
นายปฎิเวช ปญญาทิโป

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๒๑ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๒๒๕

นายปฐพีพันธ์ แสนศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๒๖

นายพรพงศ์ กลินงาม

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๒๗
นายพีรพัฒน์ เชือพราน

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๒๘

นายรุสดี พุ่มทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๒๙

นายวุฒิชัย สุวรรณศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๓๐
นางสาวศิโรรัตน์ จันทร์หอม

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๓๑
นายอนุสรณ์ ทิพย์สังวาลย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๓๒

นายอภิชาติ เกตุแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๓๓

นายเถลิงศักดิ

์

คชรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๓๔
นายไกรวิชญ์ ประสานทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๓๕
นายสรววุธ เสือน้อย

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๓๖

นายคฑาวุธ เพรชแท้
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๓๗

นายจีระศักดิ

์

แซ่ลี

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๓๘
นางสาวดารารัตน์ เสวตวงษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๓๙
นางสาวนริศรา ศรีสุวรรณ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๔๐
นายสุภนิดา วงษ์จันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๔๑

นางสาวหนูนา ศรีสุวรรณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๔๒
นางสาวอารีรัตน์ อยู่ร่ม

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๔๓
นางสาวกัลยา บุตรดี

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๔๔

นางสาวจันทร์จิรา ทรายจีน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๔๕

นางสาวจีรนันท์ ภูมิลา
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๔๖
นายจุราพร แก้วพล

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๔๗
นายฐิติมา จีระภิญโญ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๔๘

นางสาวฑิมพิกา รอดเลน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๔๙

นางสาวณัลฐิษา สืบสาย
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๕๐
นางสาวทิพวรรณ บัวเปรม

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๕๑
นางสาวปนัดดา ฟาใหม่

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๕๒

นางสาวประภัสรา พัฒน์ทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๕๓

นางสาวพรธิดี แสงมนตรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๕๔
นางสาวพรไพลิน เกตุย้อย

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๕๕
นางสาวมัณฑิตา เชิดชม

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๕๖

นางสาวสรินญา ฝายชนะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๕๗

นางสาวพิชชาพร ดีพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๕๘
นางสาวมัณฑนา เชิดชม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๕๙
นางสาววรรณนิศา ดำคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๒๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๒๖๐
นางสาววรรณิษา แดงลาด

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๖๑

นางสาวสิริมา เพ็ชรน้อย
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๖๒
นางสาวศศิธร ลำเลิศ

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๖๓

นางสาวศศิวิมล ศรีชะเอม
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๖๔

นางสาวสุรางคณา ศรมณี
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๖๕

นางสาวหงส์หยก ยกเอียด
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๖๖
นางสาวอมรินทรา ศรีกรด

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๖๗

นางสาวอุบลรัตน์ ทวีศิลป
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๖๘

นางสาวเกษรินทร์ ศีนวน
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๖๙
นางสาวญาดา เชิดชม

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๗๐
นางสาวนภัสสร ศรีเพชร

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๗๑

นางสาวกรัณฑรัตน์ เจริญสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๗๒

นางสาวกฤติพร สายทองสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๗๓
นางสาวกุลธิดา สินจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๗๔
นางสาวจุฑามาศ สุขวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๗๕

นางสาวจุลีพร ชัยพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๗๖

นางสาวณริสสา ศรีสุขแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๗๗
นางสาวธิดารัตน์ พัฒเสมา

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๗๘
นางสาวนฤมล บุญจริง

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๗๙

นางสาวนิภาภร สืบส่ง
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๘๐
นางสาวปรารถนา เพชรรัตน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๘๑
นางสาวยุวรัตน์ กลมสม

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๘๒
นางสาวสติก เจริญสุข

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๘๓

นางสาวสายใจ อ่วมพยัพ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๘๔

นางสาวสิรินธร บุญเหลือ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๘๕
นางสาวสุกัญญา เพชรรัตน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๘๖
นายสุเทพ หมอกมืด

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๘๗

นางสาวศศิธร เลิศปญญา
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๘๘

นางสาวอรุโณทัย เทพศิริ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๘๙
นางสาวอลิสา คงดำรักษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๙๐
นางสาวอาภัสรา ยิมมาก

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๙๑

นางสาวอุมารินทร์ เชิดชัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๙๒

นางสาวบุษยมาศ ล้อมน้อย
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๙๓
นางสาวพรรณพษา งามคง

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๙๔
นางสาวณัฐกานต์ ติพุก

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๒๓ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๒๙๕

นางสาวภัทราภา คงชาย
๒๑/๐๗/๒๕๒๔

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วัดทุ่งกระถิน  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๙๖

เด็กหญิงสุทธิดา พลับงาม
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กชายภรภัทร ฉายศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๔๖๐/๔๒๙๘

เด็กชายจักริน บัวงาม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทางหวาย

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๒๙๙

เด็กหญิงอารดา
มานะกิจสมบูรณ์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงสุริสา อธิกุลพิทักษ์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายกิตติพันธ์ ทองนิม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงธนาภา ซ่อนกลิน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงสุพัตรา แซ่อือ

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงกัญญาอร จันรอด

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายชัยวัฒน์ แน่นแคว้น

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายธีรพงศ์ ใจบุญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงชรินรัตน์ คูณทวี

๑๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงศิริวัณณา เพิมพูน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงกุลพรณ์ งามจัด

๒๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงวรรณวิษา พิลากุล

๑๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๑๑

เด็กหญิงธนพร สมบัติดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กหญิงกิตติยา ผิวขำดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๑๓
นายคงกฤช ธาตุทองคำ

๒๕/๑๑/๒๕๓๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๑๔

นางสาวจิตติมา มนพลับ
๒๑/๐๑/๒๕๓๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๑๕

นายสุทธิศักดิ

์

จันทร์แสงทอง
๑๖/๐๒/๒๕๓๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๑๖
นางสาวณัฏฐณิชา นิลดำ

๐๙/๐๒/๒๕๒๙
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๑๗
นางสาวจุฑามาศ ศรีขิริยะกุล

๒๙/๐๙/๒๕๓๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๑๘

นางสาวสมใจ เลียบจร
๐๑/๑๒/๒๕๒๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๑๙

นางสาวนันทพร มาอยู่ดี
๑๐/๐๒/๒๕๒๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๒๐
นายกิตติศักดิ

์

แก้วเรือนทอง
๒๘/๐๙/๒๕๓๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๒๑
นายทศพล ยอดสวาท

๐๔/๐๔/๒๕๓๖
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๒๒

นางสาวเกศกนก แสงรุ่ง
๑๔/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๒๓

นายไพศาลสุข สุขเกษม
๒๕/๑๐/๒๕๒๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๒๔
นายชาญณรงค์ บุญสอน

๑๑/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๒๕
นายทักษิณ บุญมาทน

๐๖/๐๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๒๖

นายพงศ์ทัต ทองเหลือ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๒๗

นายรัชชานนท์ โชติช่วง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๒๘
นายฐาปนา วงแหวน

๒๖/๑๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๒๙
นางสาววชิรญาณ์ บุรินทร์วัฒนา

๑๔/๐๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๒๔ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๓๓๐
นายกิตติพัฒน์ ด้วงอ่วม

๑๗/๐๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๓๑

นายภานุวัฒน์ ยงกำลัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๓๒
นายจรูญวิทย์ ปนทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๓๓

นายสหรัฐ กรรณเทพ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๓๔

นายสิทธิชาติ แดงโชติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๓๕

นายจตุรงค์ สิงห์ตาก้อง
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๓๖
นายอนุพงศ์ ก้อนเพชร

๒๙/๐๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๓๗

นายชัยพร ตาดทองแถว
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๓๘

นางสาวสโรชา นุชสำอางค์ ๑/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๓๙
นายคณาวุฒิ บุญมาก

๑๖/๐๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๔๐
นายชาญณรงค์ นกแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๔๑

นางสาวแสงจันทร์ ทันวงษา
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๔๒

นางสาวอินทิรา เชือบ้านเกาะ

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๔๓
นายเกียรติศักดิ

์

งามน้อย
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๔๔
นางสาวพรไพริน แหวนหล่อ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๔๕

นางสาวณัฐวิภา บุญจร
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๔๖

นางสาวปยะนุช อุบลชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๔๗
นางสาวภัทรมล ลิมสมบุญ

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๔๘
นางสาวปรียาภรณ์ เกิดสมบัติ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๔๙

นางสาวปนัดดา แจ่มแจ้ง
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๕๐
นางสาวอาทิตยา นาคมรคา

๑๐/๐๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๕๑
นายราชภูมิ บุตรเอือ

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๕๒
นางสาวจุฑาทิพย์ อยู่คง

๐๕/๐๖/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๕๓

นางสาวเกษศิรินทร์ ศิริวัฒน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๕๔

นายเอกนรินทร์ สินทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๕๕
นายณัฐพงษ์ พวงเพชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๕๖
นายศุภสัณห์ คล้ายสังข์

๐๗/๐๒/๒๕๔๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๕๗

นายธนภัทร คำสอาด
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๕๘

นายมนัส นวลสุวรรณ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๕๙
นายภัทรพงษ์ ประดิษฐขำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๖๐
นายสินธร บุญทน

๐๑/๐๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๖๑

นางสาวพิจิตรา ฤกษ์ภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๖๒

นางสาวเอกนารี อำชืน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๖๓
นางสาวชลธิชา เทียมเทศ

๑๕/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๖๔
นางสาวชาลินี สุวรรณ

๐๓/๐๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๒๕ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๓๖๕

นางสาวปนัดดา เย็นวัฒนา
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๖๖

นางสาวนภาพร ยังแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๖๗
นางสาวศศิวิมล สมุดไทย

๒๕/๐๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๖๘

นางสาวธัญสมร เพชรประดับ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๖๙

นางสาวภาวินี วรรณหา
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๗๐
นางสาวนิรภัฎ ช่างเพียร

๑๗/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๗๑
นายวิชชากร ภาษาไทย

๒๗/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๗๒

นายวีระพงศ์ พริมพราย

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๗๓

นางสาวพรสวรรค์ ศักดิศรี

์

๒๕/๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๗๔
นางสาวจารุวรรณ สมสูตร

๒๙/๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๗๕
นางสาวกาญจนา พริมพราย

้

๐๗/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๗๖

นายอภิสิทธิ

์

พูลสวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๗๗

นายธนาวุฒิ แพรวิจิตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๗๘
นายสุรศักดิ

์

อินทร์บำรุง
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๗๙
นายวนัชนันท์ ดีหอม

๒๙/๐๙/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๘๐
นางสาวแก้วนภา คงมัน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๘๑

นางสาวสุมิตรา ลิมมัน

่ ่

๐๔/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๔๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงพนารัตน์ อุ่นใจ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กชายกฤษฎิ

์

เอมโอษฐ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๓๘๔

เด็กชายจิรายุ ทรายละเอียด
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๓๘๕

เด็กชายจิรายุ นวลผ่อง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๓๘๖
เด็กชายชนพล มีจันเพ็ชร์

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กชายบุณยกร วรศิริ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๓๘๘

เด็กชายสุพากร น้อยบุญเสม
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงกนกพรรณ ศิลป

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงจิรันธร

ิ

รุ่งเรือง
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงณัฐสุดา บุญประกอบ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๓๙๒

เด็กหญิงถาวรีย์ ทองสุข
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๓๙๓

เด็กหญิงถิรดา เมฆปน
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๓๙๔
เด็กหญิงทิพสุคนธ์ สุขกันตะ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กหญิงปยธิดา จับจัด

ั

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๓๙๖

เด็กหญิงเยาวดี บุุญเหลือ
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๓๙๗

เด็กหญิงศุภิสรา เกลียงกลม

้

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๓๙๘
เด็กหญิงอินธิรา สายทอง

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กชายนพณัฐ คงขำ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๒๖ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงปทิตตา มาดี

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มจ่าเมือง

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายธนวรรต วารีล้อม

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายพนธกร ประดิษฐ์ศิริงาม

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายภูวดล สิริอ่อน

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายวรพรต น้อยบุญเสม

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กชายสรวิศ ตรีอินทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ยิมใหญ่

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงกนกพร ยิมใหญ่

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงกัญจนพร ขำสุวรรณ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงกิตติมา ผัดทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๑๑

เด็กหญิงชญาดา คล้อยกลับ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๑๒

เด็กหญิงชวิศา เสือเหลือง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กหญิงธนิดา เวทยนุกูล

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กหญิงนงศิลักษณ์ เจียวตระกูล

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๑๕
เด็กหญิงปยมาภรณ์ เอียมบุตรลลบ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๑๖

เด็กหญิงพัฒน์สิณี หลำเลียง

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๑๗
เด็กหญิงภูฟา สุรชิต

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กหญิงสุธิชา ตาลใช้

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๑๙

เด็กหญิงสุภาวดี อมรทวีสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงวาศินี เชือชาติ

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กหญิงรุ้งตะวัน รุ่งเรือง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงณิชาภัทร ทัพพิทักษ์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๒๓

เด็กหญิงณิชาวีร์ ฐิติเลิศวรชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๒๔

เด็กหญิงสิติมา ตังวิชัย

้

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กหญิงพรรณดา กฤตานุสาร

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงสุพิชชา เชือชาติ

้

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๒๗

เด็กหญิงศศิวิมล นาเมืองรักษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๒๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แซ่ตัง

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กชายกฤติณ สองเมือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กชายจักรพันธ์ พวงเพ็ชร

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๓๑

เด็กชายธนกร หูทิพย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๓๒

เด็กชายธวัชชัย เยือใย

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ มีปน

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กชายธีรภัทร นิลประดับ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๒๗ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๔๓๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พันธ์จันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๓๖

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

มันนุช

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายอุกฤษฏ์ อ่อนทรัพย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กหญิงชนนิการนต์ ไทยอุดมทรัพย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๓๙

เด็กหญิงดารินทร์ ยิมใย

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงธนาภา ไทยอุดมทรัพย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กหญิงเบญจมาศ เอมโอษฐ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๔๒

เด็กหญิงวรรณิศา บัวแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๔๓

เด็กหญิงสโรชา เอมโอษฐ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กหญิงอัญชลี คุ้มมัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กชายกวินท์ อนุรักษ์วงศ์ศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๔๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ กรุงทวี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๔๗

เด็กชายศุภฤกษ์ แก้วเขียว
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กหญิงทิพวรรณ พันธ์คำ

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา แผ่พร

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงกมลพรรณ หุ่นงาม

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๕๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไก่แก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คล้ายรักษา

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กหญิงพุธิตา หนองมีทรัพย์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๕๔

เด็กหญิงศุภาวรรณ บุญโพด
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๕๕

เด็กหญิงนันท์นพิน พวงเพ็ชร
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กชายนราวิชญ์ พวงเพ็ชร

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กชายสิทธิโชค พวงเพ็ชร

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๕๘

เด็กหญิงธนิดา วรรณวงษ์หา
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๕๙

เด็กหญิงนิจฉรา วัดโลก
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงภูริชญา พวงเพ็ชร

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงศศิวิมล วงเณร

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๖๒

เด็กหญิงอมราพร ห้อยแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๖๓

เด็กหญิงธนภรณ์ บัวเงิน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๖๔
เด็กชายอภิรักษ์ เล็กเจีย

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กชายอาณกร อากาศเมฆ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๖๖

เด็กชายรัตภูมิ บุญโพด
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๖๗

เด็กชายญาณวุฒิ ศิริยิง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กชายอาทิตย์ เพิมคำ

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงอานัชดา ฮัวเฮง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๒๘ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงธนัชชา ยิมใย

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๗๑

เด็กหญิงชนกชนม์ ยิมใย

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กหญิงนิรชา หุ่นงาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๗๓

เด็กหญิงณิชา ทองรอด
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๗๔

เด็กชายธันวา แดงโชติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๗๕

เด็กชายกฤษฎา ภู่ระย้า
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กชายนาธาร นาคสุข

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๗๗

เด็กชายวรฤทธิ

์

วัดโลก
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๗๘

เด็กชายเจษฎา จิตจำนง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กชายรพี แดงเพ็ง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงปนัดดา เตือนประยูร

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๘๑

เด็กหญิงอรวรรณ์ รุนรีพันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๘๒

เด็กหญิงวรัชยา อาจสัญจร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กชายจิรภัทร เชือชาติ

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กหญิงกมลวรรณ สุขแจ่ม

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๘๕

เด็กหญิงปยารัตน์ ราชนาการ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๘๖

เด็กชายคุณานนท์ แซ่ตัง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กชายอติชาติ สร้อยทอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กหญิงชัญญา เรือกิจ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๘๙

เด็กหญิงณัฐพร แสงเนตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงวิชชัญญา วชิรภัทรกุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๙๑
เด็กหญิงสินิชชา เลียงผา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กชายนพรุจ มังมี

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๙๓
เด็กหญิงจณิษฐพันธ์ ชูชาติเชือ

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๙๔

เด็กหญิงเมษินี แสงสว่าง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๙๕
เด็กชายฆณิษจพงษ์ ชูชาติเชือ

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กชายพัชรพล ศรีพนมวรรณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ วงศ์เณร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๙๘

เด็กชายอัครวิชญ์ ทับทิม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กหญิงชรินรัตร์ อุ่นศิริ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงฐิติพร มณีเขียว

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงปณิชา คล้ายแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงพิยดา ชุมศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงพุทธธิดา เผือกผุด

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงรังสิมา สว่างศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๒๙ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงศศิธร พลูน้อย

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงเอมิตรา พานแพน

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กชายกิตติพงษ์ สุนทรศุภกิจ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กชายพชร สุดสม

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กชายสมชัย เกิดโพชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กชายอมรเทพ เกิดโพชา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กชายอันดา ประสิทธิพร

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๑๒

เด็กหญิงปาริชาต สุวรรณพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๑๓

เด็กหญิงปยะนุช บุญปก
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กหญิงเปรมฤทัย เผ่าวงษ์ตุ้ม

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กชายกรณ์ศศิร์ ลือวิชนะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๑๖

เด็กชายกรวิชญ์ เนียมบรรดิษฐ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๑๗

เด็กชายจิรกิตต์ ศรสินธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กชายธนกฤต รืนรวย

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กชายภูวนาถ กิตเดช

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายศุภวิชณ์ นิลประดับ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๒๑

เด็กหญิงจันทร์ฉาย แคมปเบลล์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงชลธิดา เพชรพิทักษ์ชน

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กหญิงถิรดา ทองคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๒๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ กนกเงินเพชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๒๕

เด็กหญิงอาทิตยา อภิรักษ์ชัยพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๒๖
เด็กชายจิราวุฒิ โชติมิตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กหญิงกัญติชา ทองยิม

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา มนทาพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๒๙

เด็กหญิงธวัลหทัย ทับทิมแดง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงธาราริน สุดสอาด

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงวิภาวี ทองใบ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๓๒

เด็กหญิงศุภสุตา ทองโปร่ง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๓๓

เด็กหญิงสุภัสสร ครุมคราม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๓๔
เด็กหญิงอัญชิสา ไกรทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กชายชินภัทร สายนำเขียว

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๓๖

เด็กชายนที ทองดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๓๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ นาดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๓๘
เด็กชายวรชิต บุญถาวร

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กชายวิชาฤทธิ

์

สาหร่าย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๓๐ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงธิติสุดา ปูแตงอ่อน

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๔๑

เด็กหญิงปาริชาติ จับจัด
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กหญิงสิตานันท์ อุพยู

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๔๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ น้อยใหม่
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๔๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ เฮ่งมี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๔๕

เด็กชายทิวากร บุญเหลือ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กชายธนาพนธ์ แสงรุ้ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๔๗

เด็กชายภัคธร อัสแสง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๔๘

เด็กชายภูริณัฐ กอเจริญเกียรติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กชายวีรนันท์ เกษมสุขไพศาล

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายสุพัตชัย ขวัญเรือน

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๕๑

เด็กหญิงชัญญานุช ชมแค
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๕๒

เด็กหญิงณัฐวดี ลมยะมาลี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กหญิงธนพร โกจิว

๋

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กหญิงรศนา กองอาษา

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๕๕

เด็กหญิงสิริมา เอียมนาคะ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สัตยประกอบ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กหญิงอมรศิริ วงแหวน

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กชายจักรรินทร์ ปริยกุล

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๕๙

เด็กชายศุภโชค จารุกรชยาภรณ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายอาชวิต ปุมเพชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงณกมล ยงไพศาล

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงสุกฤตา คูหาทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๖๓

เด็กชายปฐมโชค เก็งวินิจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๖๔

เด็กชายภูรี ทิมแท้
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พลับใหญ่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กชายเฉลิมพล แผ่นทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เปรมปรีดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๖๘

เด็กหญิงชุติภรณ์ เอียมสำอางค์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กชายกมล เฮงสว่าง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กชายเดชาวัต รวมทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๗๑

เด็กชายนพรัตน์ แพทย์ชัยโย
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๗๒

เด็กหญิงกุลจิรา ชินวงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงมุทิตา จันทร์คำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงสิริประภา ผิวดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๓๑ / ๑๓๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๕๗๕

เด็กชายชินวัฒน์ วงศ์รักกิจ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๗๖

เด็กหญิงดลพร พวงเพ็ชร
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กหญิงพิชญาพร พานแพน

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๗๘

เด็กหญิงรุจิรา เกิดโพชา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๗๙

เด็กชายคณิน อิมสมบัติ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

เล้าเจริญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กชายวีรพงศ์ ชูวงศ์วาลย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๘๒

เด็กชายสุภณ เจียมดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๘๓

เด็กหญิงธนัฐพร สุวิชยาพร
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๘๔
เด็กหญิงเวธณี โพธิพิจิตร

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แหนงอยู่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๘๖

เด็กชายอดิลักษณ์ สว่างอารมย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงกาญจน์มณี กำเนิดแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กหญิงธัญชนก บัวล้อม

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กชายปรมัตถ์ มณีม่วง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงจิณณพัต มาระวิชะโย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๙๑

เด็กหญิงพรรณพร แซ่แต้
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กหญิงพรรณภัทร แซ่แต้

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กชายสิทธิพงษ์ เพชรประดับ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๙๔

เด็กหญิงณัฐพร ทรายละเอียด

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๙๕

เด็กชายไตรภพ กาศเมฆ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กชายชัยภัทร์ เดชธนู

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กชายปพน คุ้มครอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๙๘

เด็กชายพงศกร เพ็ชรคงเนิน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๕๙๙

เด็กชายสิทธิเดช ปานศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงกฤษณา แก้วสอาด

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงณัฐพร บัวแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงดวงกมล หงส์ทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงดวงใจ สุขพินิจ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงนฤมล เช้าสาคร

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงพรสวรรค์ ศรีแสงทรัพย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ทองญวน

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงสุภัคตา ช่วยแต้ม

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ฤกษ์เมือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงกัญญ์วรา ครุฑธา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๓๒ / ๑๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงจตุรพร อินทรสุวรรณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๑๑

เด็กหญิงชฎารัตน์ ศิลป
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กหญิงชลธิชา ยิมมาก

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๑๓

เด็กหญิงณัฐนิชา ทองมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๑๔

เด็กหญิงเบญจมาส เข็มทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๑๕

เด็กชายศุภกร สกุณา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายสุธีมนต์ จันทร์แดง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๑๗

เด็กหญิงจรรยพร พรายเพชร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๑๘

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ โกยปฐม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กหญิงฐิตินันทร์ อารักษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงณัฐลินี จรุมเครือ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๒๑

เด็กหญิงธิติยา แสงอุทัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๒๒

เด็กหญิงอุมาพร สายนาค
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๒๓
นายธีรดนย์ พันธ์ดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๒๔
นายวสิชล หอมแสง

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๒๕

นางสาววริศรา สละสำราญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๒๖

นางสาวสกุลภัทร จุเครือ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กหญิงวรรษมน จินดา

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เขียวหมู่
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๒๙

เด็กหญิงพัณณิตา ธัญญวุฒิ
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงวรัญญา สายเล็ก

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๓๑
เด็กหญิงไอรีน วงษ์ปา

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กชายพัชรพงษ์ ยางเยียม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๓๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปงพรวน
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๓๔

เด็กชายพงศพัทธ์ ชืนกลิน

่ ่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๓๕
เด็กชายกฤษณ์ สารสุวรรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กชายฐิติพงศ์ ทิมเมฆ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๓๗

เด็กชายกัณฑ์ คชาชืน

่

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๓๘

เด็กหญิงมัลลิกา ขาวสะอาด
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กหญิงพิชญา บางจริง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงวารินทิพย์ อำกลาง

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๔๑

เด็กหญิงพชรวรรณ พวงบุปผา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๔๒

เด็กหญิงทิพย์มณี มีจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กหญิงนภสร สลุงอยู่

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๓๓ / ๑๓๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๔๖๐/๔๖๔๔ เด็กชายธราดล ชัยพิทักษ์ ๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๔๕ เด็กชายวันชัย แก้วแกมทอง
๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๔๖ เด็กชายชนทกาญจน์ มังคลากุล ๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๔๗ เด็กชายอดิศักดิ

์

เทศสาลี ๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๔๘ เด็กชายสานิตตากร วงษ์สวัสดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๔๖๐/๔๖๔๙ เด็กหญิงสุภาวดี ยิมใย

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเวที)

เจ้าคณะภาค ๑๕

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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