
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๔,๕๗๒ คน ขาดสอบ ๘๒๒ คน คงสอบ ๓,๗๕๐ คน สอบได้ ๑,๖๖๖ คน สอบตก ๒,๐๘๔ คน (๔๔.๔๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๐๐๑
นางสาวกฤติยา วงศ์แสงจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๐๒
นางสาวกมลพร สายทอง

๒๖/๙/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๐๓
นางสาวกัณฑมาศ ริมทอง

๒๒/๗/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๐๔
นางสาวจินดารัตน์ พิศดู

๑๕/๒/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๐๕
นางสาวเจนจิรา จันทร์แจ่ม ๓/๗/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๐๖
นางชุติมา แสจันทึก

๒๖/๑๑/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๐๗
นางธนิชา แททอง ๙/๘/๒๕๑๒ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๐๘
นางนกเอียง

้

ทองปาน ๖/๕/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๐๙
นางสาวนำผึง

้

คูหาสวัส
๓/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๑๐
นางสาวนิด หมกคล้าย

๒๕/๙/๒๕๑๕
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๑๑
นางสาวนิตินาค เข็มนาค

๑๘/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๑๒
นางสาวนิภาพร นิมนวล

่

๒๑/๙/๒๕๔๒
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๑๓
นางสาวปรียาวดี หรุ่นแสง

๓๐/๘/๒๕๑๒
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๑๔
นางสาวปอยฝน ชูเนตร ๓/๕/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๑๕
นางปทมา เนียมเงิน ๒/๕/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๑๖
นางสาวพรพรรณ ภู่ระหงษ์

๓๐/๘/๒๕๑๒
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๑๗
นางสาวพรเพ็ญ บุงสิงทอง

๒๒/๒/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๑๘
นางสาวพลอย โตอุ่นเพชร

๑๒/๑/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๑๙
นางยุพนาฏ ถาวรวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๒๐
นางสาวรจนา อินพันทัง

๒๓/๓/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๒๑
นางรัดเกล้า ทองคำ

๒๐/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๒๒
นางสาวราตรี แปนถนอม ๑๐/๕/๒๕๐๕ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๒๓
นางสาวเรไร สุขชนะ

๒๐/๙/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๒๔
นางว่าว ยีสน

่

๑๕/๕/๒๔๘๗
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑ / ๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๐๒๕
นางสาววิการดา หวังเจริญ ๔/๕/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๒๖
นางสาววิภาวดี ชูทิพย์

๒/๑๐/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๒๗
นางสาววิราวรรณ กลำกล่อมจิตร

๑๔/๗/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๒๘
นางสาวศิริพร ศรีเมฆ ๕/๙/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๒๙
นางสาวสถิดาภรณ์ คงสุด ๓/๕/๒๕๑๔ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๓๐
นางสาวสนธิณะภา

์

เบ้าทิพย์
๑๕/๗/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๓๑
นางสาวสาริกา สังข์ทวี

๑๑/๙/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๓๒
นางสุรัตน์ เลือดแดง

๑๘/๙/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๓๓
นางสุลีรัตน์ จีมลีม

้ ้

๑๗/๓/๒๕๒๖
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๓๔
นางสาวสุวรรณี ดอกพรหม

๑๐/๓/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๓๕
นางสาวสุวิไล ชะเอ็มน้อย ๕/๕/๒๕๑๓ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๓๖
นางแสงจันทร์ โทนงิว

้

๒๕/๗/๒๕๐๐ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๓๗
นางสาวหทัยทิพย์ สาหร่าย

๑๒/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๓๘
นางสาวอนันต์ เผือนโชติ

่

๖/๗/๒๕๑๗ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๓๙
นางสาวอริญา ละไม

๑๔/๒/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๔๐
นางอุษา วิเศษสิงห์ ๘/๗/๒๕๐๕ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๔๑
นางสาวเอีอมพร

้

สังข์ทอง
๔/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๔๒
นายณัฐกานต์ พ่วงเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงกมลพรรณ เกิดจำรูญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายรพีภัทร ปแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายสราวุฒิ ขำวงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงนาตาชา กาญจนประดิษฐ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายชัยสิทธิ

์

เตียงตัง

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายธนกฤต เจริญธรรม

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายธนบดี ฉุยฉาย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายพิทักษ์ชาติ พูนสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายสิทธิภัทร ครองเดช

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายอชิร บุญเรืองรอด

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงเบญจศิริ ฝายรีย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงลลิตา เอมครุฑ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงอวิภา พัวพัน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายโชติวิทย์ กรมมา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายทนุศักดิ

์

เขียวประดับ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายปราย วุฒิสัตย์วงศ์กุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายอดิเทพ นาคสอิง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒ / ๔๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงชาริษา วงค์จันทร์ทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงภาณุมาศ จวบนก

๒๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายนฤภพ

โชติสกุลแสงทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงเกวลี สายสุข

๒๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงกุลพัชร เสือเฒ่า

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายพงศกร ศรีพรม

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายณัฐฐินันท์ ขันธ์นาค

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายตะวัน ศรีสว่าง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงชยานันท์ ราตรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงพันณิตรา จันทร์สุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สังข์เขียว

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงอักษราภัค เพ็งเลา

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ สุวรรณวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายณัฐวัตร เอียมองค์

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายไกรวิทย์ ช่วงเปย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายภูริฑัต ส้มแปน

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงนพรดา ฉิงเล็ก

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงวีระดา ชูขันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงวรรณา ปนสัน

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายธนวุฒิ ขำพวง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงจิราพร ทองแดง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงญาณิศา เชาว์ดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงเจนจิรา เปลียนเหมาะ

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงทิฆัมพร ศรีมาตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายราชพฤกษ์ ศรีคำแหง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายจักร โพธิแก้ว

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายศุภวิชญ์ สายเสียงสด

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงสุขกัญญา ชูจิตต์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายนาจนริน นาคสอิง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงอรพรรณ วรวาศ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายกฤตพล สว่างศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงศศินภา ศรีสุทานันท์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)

วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๙๒
นางสาวอรวรรณ จันทรนคร

๒๘/๐๖/๒๕๒๔

สำนักงานพระพุทธศาสนา วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๙๓
นางสาวจริยาวดี สีแตงอ่อน

๒๑/๐๘/๒๕๒๗

สำนักงานพระพุทธศาสนา วัดเกาะหลัก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๙๔
นายอาทิตย์ คลังทรัพย์

๐๔/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอทับสะแก วัดเขาบ้านกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงประภาวัลย์ ทองถม

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทราย วัดดอนทราย  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายธนวัฒน์ ตรงดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงณัฐชญา โพธิเงิน

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายกมลศักดิ

์

เพชรใส
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงปณิตา ชาวนาฝาย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงนำเพชร กิงปอง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงอักษราภัค หลีกระโทก

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงณปรียา ทวยมีฤทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงต้นปาล์ม อยู่คง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายศิวกร สว่างแจ้ง

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายภูริภัท ธรรมนิยม

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงปญญาพร โหจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงดวงกมล ทวีศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายอดิเทพ ดวงชาญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทับสะแก วัดทับสะแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงจุธาทิพย์ ชูช่วย

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงชมพูทิพย์ จีนเทียน

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๑๑ เด็กหญิงพฤกษประภัสสร

สังคีรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงวันวิสา จีนสินธุ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงปวีณ์นุช เดชนุกูล

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายวัชรพล เภสัชชา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที 35

่

วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงพิมพ์พิไล ศรีชัยมงคล

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงพิมลนาฏ สีเฉือย

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายนัทชา ปานพรม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภักดีเสนา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงนริศรา สุขสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงบุศยามาส ลิมจู้หมึง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงโมลีรัตน์ จัตตามาศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงนภัส อินทร์หนุน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงสาลินี นรคีม

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงจันจิรา บุญคง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงฐิติมา นิลดำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงณัฐสุดา ห้วยแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภิรมย์อยู่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงวรรณพร เสาร์ดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับสะแกวิทยา วัดนาล้อม  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ วรบุตร

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาล้อม วัดนาล้อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายพลพล เยือใย

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาล้อม วัดนาล้อม  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงภัทรกร ชัยมงคลรัตน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา วัดนาหนอง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงศลิษา ปานธูป

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอ่างทองพัฒนา วัดนาหนอง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงธีมาพร วงค์ทับแสงทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สังข์ประเสริฐ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงศกุนา บุตรกลอน

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงสุวารี เรืองโรจน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายคงยุทธ บุญศรัทธา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงชญาณี ปานใหญ่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงปริศนา บุตรกลอน

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงพิรุฬทิพย์ แดงสิงห์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงศรีสกุล เหล็กโคกสูง

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงสุลาลักษณ์ ศรีมูล

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงณัฐยาน์ จีนพุก

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงปาณิศา หลายสี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงสรินดา เอาชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงสุธาธินี บุญหลิม

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงสุมารินทร์ คงบุรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงอรวรรณ ปญญาสิริพงศ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงกชกร เรืองจรูญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงปวีณ์กร ทอดสนิท

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงลลิตา แก้วมณี

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายวรเทพ เทพทับทิม

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายวีรเทพ เทพทับทิม

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงศศิวรรณ ภู่ทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๕๕
นางสาวปยธิดา อาจรบ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๕๖
นายภานุวัฒน์ บุตรเล็ก

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๕๗
นางสาวกัญญาภัค ศรีนวลสด

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๕๘
นางสาวพิยดา แดงสิงห์

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๕๙
นายธัญวิชญ์ ชาญณรงค์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๖๐
นางสาวรวี วิรุณพันธ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๖๑
นายธนชัย เครืองทิพย์

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๖๒
นางสาวนันทิยา พรมแจ้ง

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๖๓
นางสาวปยธิดา จีนเทียน

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยางวิทยา วัดเนินดินแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงสริตา อบเชย

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๕ / ๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายภานุศักดิ

์

กล้าณรงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงอรทัย สวนเจริญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงสายธาร สงธาดา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงดวงสมร เยือใย

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงจิราทิพย์ หมืนไวย์

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายวรัณู จิดอน

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายชานน อยู่รอด

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 วัดบ้านทุ่งเคล็ด  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงวาสนา กลินพยอม

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเดือทอง

่

วัดมะเดือทอง

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงรัตนา เทียมพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดอ่างสุวรรณ  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายฒุธิพงศ์ ทรงพิพัฒน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงสุภัสสรา สมโภชน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเทิน วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายวริชธานันท์ ทองแดง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงมนฑกานต์ ทรายละเอียด

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงกนกกร เปรมปรีดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงญาดา ลาภบุญเรือง

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ตู้บรรเทิง

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงรติรัตน์ เนตรนิล

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงอริสรา วงศ์สิงห์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายธีรวัฒน์ เสาวมล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงชนิศรา ลิมศุภพิริยะกิจ

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๘๕
นางสาวปนัดดา ปานทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายสารัช สารพัฒน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงเกศินันท์ ลำเลิศ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงธิดาวัลย์ มณีแดง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงกัญญาภัค พันธุ์สถิตย์วงศ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๙๐
นางสาวเกศรา วงษ์สุรินทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๙๑
นางสาวปรียา แสงสุวรรณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๙๒
นางสาวศุภาพิชญ์ เทพวงษ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๙๓
นางสาววันวิสา คงเหมาะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๙๔
นางสาวปยาพัชร ปนทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๙๕
นางสาวปย์รดา เรืองโรจน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๙๖
นายนนทภัทร์ บุญล้อม

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๙๗
นางสาวรวีนิภา อิมเอม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๙๘
นางสาวณัฐณิชา คลังทรัพย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๑๙๙
นางสาวนัทธมน แปลกสุริยกมล

๒๖/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๖ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๒๐๐
นางสาวบุณยาภรณ์ บุรมย์

๑๓/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนอรุณวิทยา วัดถำเขาไม้รวก  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๐๑
นางสาวมุทิตา นันทจินดา

๐๗/๐๕/๒๕๑๘

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๐๒
นางสุชาวดี ใบภูทอง

๑๓/๐๗/๒๕๐๙

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๐๓
นางสาวอรุณรัตน์ จิตรมัน

่

๒๕/๐๔/๒๕๒๔

กศน.อำเภอบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงแพรวา หอมชืน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสง่า วัดนาผักขวง  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายชุติพนธ์ ยิมแย้ม

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายชัยวัฒน์ จันทวงศ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงกมลวรรณ เงินยวง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงจุฑารัศมิ

์

เคนนิคม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงสุฑาสินี ประจำเกาะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ดีคาร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ กลินลูกอิน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงเชาวลีย์ สิริจิรพงศ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขาม วัดบ้านท่ามะนาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงธยานิษฐ์ ลึกลำ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงศิริธรณ์ เพชรเมือง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์ ศรีสุขไสย

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงรัตติยา นาคบุรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงวรัมพร โคมแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงเอเชีย ม่วงงาม

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายพงศธร พึงพันธ์

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายอาณัติ จันทร์สุภา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงปฑิตตา พรหมสกุล

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายอุดมศิลป พรมแหล่ม

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายนภัสรพี ชัยพันธ์วิริยาพร

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงธันยพร คชรัตน์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงจีรนันท์ งามคง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงกษมา ใจดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงณิชนันทน์ พะโยม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายศินนทวัฒน์ เชิญทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เอียมเอือ

่ ้

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายดำรงศักดิ

์

อยู่ดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายมนตรี โชคอำนวย

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๓๒
นายสิทธิโชค อยู่ที

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงสุกัลยา สุขชนะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงสุทธิดา สัตย์ซือ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงลลิตา ผลประมูล

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๓๖
นายอภิสิทธิ

์

พรามน้อย
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนหลวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงชลชนก เขาแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาผักขวง วัดนาผักขวง  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายวายุ เกิดยินดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายพีรวัส ศรีหฤทัย

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายภัทรมน วงศ์ชัยภูมิ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ เจียงวิเสริฐ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงธนพร ประจำเมือง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมงคล วัดหนองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายเจนณรงค์ เผือกผ่อง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายภูเบศ ชูชมกลิน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายปณณฑัต บุญเกียรติ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายจักรกฤษ พุดทัดศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายธนวัฒน์ พรมแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายวชิรวิทย์ พ่วงพูน

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงกัณฐิกา แสงทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงชัญญานุช เจริญลักษณ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงจินดาหลา เชลทองหลาง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงปานชนก ทองขวัญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายวชิรวิทย์ เลาห์ประเสริฐ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายณัฐชนน บุษสาย

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงณัฏฐา สุดใจ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงนาตศิตา ฐิติกรทับทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงพรนภัส ยับอารี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงณัฐนรี คงทัพ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงชีวาพร ฐิตะฐาน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงชนาภัทร วงษ์กลม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงณัฐพร ทูลไชย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงณัฏฐธิดา พงศ์พานิช

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายณัฐพล อยู่ร่ม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมประเสริฐ

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายธีรเทพ บวบเมือง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงศศิพิมพ์ พันชัง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงพิมพ์มาลา สุขเกษม

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงศิวพร แซ่จิว

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงวารุณี แจ่มจรัส

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๘ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงอภิสรา แขวงแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงปาลิดา แดงรัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงชฎามาศ หมืนไชยวงศ์

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายปทิต สินวิบูลย์สุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงเพ็ญอรัญ ศรีชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายอรรถพล สุดสอาด

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงณัฐริกา นุกูลกิจ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายศิรวิทย์ ทุมเพชร

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงนิศากร สายคง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน วัดเขาโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุขสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงบุศบงค์กศ ขาวผ่อง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงปยธิดา เพ็ชรน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงพรพิมล จันทร์ประภาศ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงกัณฐิกา จับจิตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกิดไกร

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงพัชราภา ติดไหล่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงสุธิมา ครึกครืน

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงอรัญญา พนารัตนะโสภณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายกิตติพงศ์ ชมอินทร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงณัชชา สมประสงค์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงปยะธิดา จักรคำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ กำบัง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงสุวัจณี จิตณรงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงอรตรีญา สุนทโรวิก

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายกฤษณพงศ์ สุวรรณหงส์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นฤเบศร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงชลธิรศน์ เอกอรุณ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงธนพร ประทับกอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงธีมาพร สันติสุขไพบูลย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงนฤมล กลมเลือม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงประภาสิริ เติมโพก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงพรรพษา ชมเชย

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงยศสินี กลีบสุวรรณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงวรัญญา เพ็ชร์มณี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงสุชานันท์ กันตะโก

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๙ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปลอดโปร่ง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายกรวิชญ์ แย้มกลิน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายสิทธิโชค เหง่าคีรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงถิรณิชา สังข์เพิม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงนฤมล คงปน

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงนันท์นภัส คงศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงปวีณ์สุดา อุทัยธรรม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายธนภัทร เพชรนิล

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายปวริศ รอดสัมฤทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายสุภวิทย์ สิบธง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายห้าอานันต์ อินทร์อนันต์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงฐาณิกาญจน์ กาญจนะ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงธมนวรรณ กาละสังข์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงวรัชญ์ศร ครุฑไชยันต์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายกันต์ธร รุ่งแสง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายธนพัฒน์ โพธิเย็น

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงปวริศา พึงผล

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงปนมณี ภักดีชาติ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงภุมรินทร์ รัตนชูโชติ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงวนิดา สุทธินาควัชระ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายธนกฤต พิฆเนศวร

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายพัชรภูชิสส์ ทองอร่าม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผาโท

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงติณรี เลิศอาวุธ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงวณัฐศรา เจิมแปน

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายคมน์กวี โชติพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงปุณยาพร อย่างสง่า

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงปญญาพร รืนเริง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงวราภรณ์ สังข์ทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงจารุวรรณ กองเงิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงพนิดา ชะอ้อนครุฑ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงสุภมาส นพประพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายติณณภพ สอนสัง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายธนภัทร โคตรชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงชนิกานต์ ทองบุญเรือง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๐ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงนวนันท์ นาคใหญ่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงปยดา สุขสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงภัทรพร แสนโท

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงชนมน ปฐมพงศานนท์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงณัฐณิชา พรมแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ บัวไสว

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงธีราภรณ์ บัวไสว

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงปญชิกา สมรูป

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงศตพัชร ปานเกลียว

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คงแท่น

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงสัตตบงกช วงศา

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์ พรหมเกิด

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงอริศรา ศรีสง่า

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงณัชชา วงศ์จิรรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางสะพานวิทยา วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงชลธิชา พุดวิเศษ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงจันทรกานต์ นันบุญมา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนสำนัก วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายหรรษา จันทร์แก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงวิรินยุพา ทองสนิท

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ มีสวัสดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมนพคุณ วัดห้วยทรายขาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงพัชราภา กลันเสนาะ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงปาริชาติ ธรรมเนียม

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายพงศกร พิมพ์สอาด

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงวชิรญาณ์ เถาเครือมาศ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๖๓
นายภูชิต สีนวล

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายธีรชัช ร้อยแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายบารมี กลันเสนาะ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายปยะ เงินยวง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายภากร สุขมาก

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงนนทิชา อ่อนกล้า

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงวิภาดา เทพเทียน

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงปนัดดา ภูลายยาว

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา วัดดอนมะกอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายณัฐดนัย หอมกลิน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายวิทวัส พุดคง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายณัฐวัตร พุ่มแจ้

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงชฎาภรณ์ ดำดิน

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๑ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์น้อย

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงธัญชนก พิมพ์พิมาย

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงนลินทิพย์ พระเทศ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงพรธิดา นาคโต

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงศิริพร ผิวผาด

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายณัฐชนน ศิริเทศ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ เครือแตง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงปวีณาภา เรืองสว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงฟาติเมาะ อาบู

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงรุจิรา หนูภูเขา

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงวลิตา อ่อนไหว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงกนกพร ทับเนียม

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงฐานิกา น้อยเมือง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงพรประภา อ่อนไหว

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงสุปราณี คล้ายทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงเสาวรักษ์ อินบำรุง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงอัญชัน หอมสนิท

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายนัทธพงศ์ แซ่อิง

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายปาราเมศ วงศ์สงวน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงอารียา เกตุงาม

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายภูริภัทร ช่างเพียร

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ บัวทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงปนัสยา สุขพรหม

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงสุตานัน อยู่ดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายกนก ศรีเมฆ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายรักเกียรติ ศุกระศร

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ นิลดำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงเกตุวรินทร์ หอมกลิน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงจีราภรณ์ ลีธีระ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงมนัญชยา คุ้มชะนุต

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงศศิกานต์ ผ่องแผ้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงสุทธิดา ทรศัพย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงไอลดา สุขอยู่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงณัฐชา ทองมี

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองบางใบ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๒ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงสมัชญา ศรีอุทัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายณัชพล อยู่สถิตย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายธีรพล หวังกิจ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายอนุชิต ก้อนนิล

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายไตรภพ อิศาสตร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงณัฐวรา แดงโชติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนไหว

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดกุยเหนือ  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายจักรวาล เปล่งปลัง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายเกียรติภูมิ เกาะเกตุ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงบัณฑิตา อิมใจ

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

วัฒนากร
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายจักรินทร์ สุขเกษม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายฐิติพงค์ เขียวสังข์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายณัชพล เกลียงกลึง

้

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายณัชพล สุริมี

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายตรัยคุณ กล่อมจิตร

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายธนภัทร สองเมือง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายธนาวุฒิ ฟกเขียว

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายธนิสรณ์ สายสุวรรณ

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายประดิพัทธ์ กลินเมือง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายภคพล อ่อนมันคง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายวรโชติ ชูแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายวรภาส ศรีประเสริฐ

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายศิลสิทธิ

์

แก้วกุย
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงปุณยนุช กลินเมือง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงสุนันทา แจ่มสว่าง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงอำพร สร้อยดอกไม้

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงวิราวรรณ เทียงธรรม

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายจิรภัทร์ ดีมงคล

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะสัง วัดเฉลิมราษฎร์  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายนราธร แย้มเปลียน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายทักษ์ดนัย เกาะเกตุ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงเหมือนฝน บุญปก

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงศิริวรรณ เกาะเกตุ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงคณภรณ์ งามประเสริฐ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงอริสรา เกาะเกตุ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๓ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงวิมพ์วิภา ม้วนอำ

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายวรเมธ ขุนสุข

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายณัฐพล โกจิว

๋

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงปาลิตา ประสานวรรณ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงณภัคมน วาดวงสี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงกมลชนก คีรีนิล

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงกุลนันทน์ แหย้มเปลียน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายธนภูมิ เดชเพชร

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายญาณวรุตฆ์ เนียมรอด

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายธนภัทร เกิดพร้อม

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงธีรกานต์ ยิมใย

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงนรรฐพร แก้วแจ่มใส

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ชืนโม

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายนาวา แซ่เล้า

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายสิริวุฒิ โพธิทอง

์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงสุระวดี เลือดแดง

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงปนัดดา ม่วงทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายณัฐภูมิ เกิดพร้อม

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายวรากร พุ่มโลก

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายกิตติธัช โพธิทอง

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายกนกธรรม สนธิ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงสมัชญา จันทร์ทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงสิรภัทร สอนสมนึก

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงปริยาภัทร บ่อน้อย

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงวราทิตา จันทร์สุโข

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงเบญญาภา ล้อมวงษ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พลายเผือก

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงนันทสร นิลดำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงวรัญญา โพธิทอง

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีเพชร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายจิณณวัตร ธงเพ็ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายณัฐพงษ์ มาตรศักดา

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงจีรนัฎ ภาคอุทัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ทับพึง

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงปทมาพร ช้อนแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๔ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงพัณณิตา แก้วประดิษฐ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงวนิดา เรกระโทก

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงสุภัชชา เกิดวิชัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายไกรวิชญ์ แตงอ่อน

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายปฏิภาณ ปนทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายวรเมธ การุณย์ชลนที

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายอิทธิพล ภูฆัง

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ องค์ทอง

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายธนภัทร สิงห์เล็ก

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๘๙
นายวิชญ์พล อรรณพวลี

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายฝนดี เอมโอด

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางชุมวิทยา วัดยางชุม  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายอธิป อันอยู่

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงเพชรไพริน ไม้แหลม

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายอภิวัฒน์ ทรัพย์เอียม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายทินภัทร หว่างกลาง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงพศิกา พ่วงสะอาด

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เนียมศิริ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงสุพิชญา เชือปรางค์

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ร่วมชาติ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงแพรพลอย ขนเม่น

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายชาญชัย อิมทัว

่ ่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงยอดขวัญ แตงเจริญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงสุนิษา จันทร์สรณ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงธนพร สัตย์ซือ

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงปวันรัตน์ ชัยปลืม

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงนิศากร เรียบร้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาแดง วัดเขาแดง  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยิมใย

้

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายอัษฎาวุธ ทับพุ่ม

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงราตรี หอมกลิน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงชวรีย์ พูลสวัสดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงธัญชนิต คงมัน

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงวรรณภา หุ่นงาม

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายกิตตินันท์ จันทร์ชูกลิน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายกิติศักดิ

์

ม่วงกำพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายจตุรภัทร หนูน้อย

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๕ / ๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายธีรภัทร หลวงฤทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายวชิรวิทย์ สีวัง

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๑๗ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
สองเมือง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงศศิประภา หุ่นงาม

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงณัฐวรา พุ่มแจ้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงชุดาภา ชินอักษร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงภาวิณี สิโนทก

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงจิราภา อ่วมอิม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายสุริยัณ เจียมดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายชนกันต์ อินทร์บำรุง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงชนาพร พลับใหญ่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายเกษมศักดิ

์

เสือเหลือง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายธรรมนูญ จันทร์ชูกลิน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายธวัชชัย วรรณพฤกษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงสรินทิพย์ พรมสะอาด

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงขวัญฤดี กรัดศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ชูกลิน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงศิรภัสสร ศักดิแสง

์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงเบญญาภา ศรีวัง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงศุภสุตา เลือดแดง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงธนัญญา เกตุงาม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ดีพุ่ม

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายศุภโชค พงสุวรรณคีรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงบุษกร เพ็ชรประดับ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายชัชวาล บุญถนอม

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายชัยพัทธ์ จันทร์เฉย

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายภัทรพล ทองสุข

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนยายหนู วัดดอนยายหนู  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายธนกฤต นำสมบูรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายอิทธิชัย อ่อนไหว

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายอัครชัย มีจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เขียวหวาน
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายวัชรากร ทรศัพย์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงสศิมา บัวทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงรุ่งนภา คล้ายทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองสุข

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๖ / ๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงชนาพร ศรีรอบรู้

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงกมลชนก ยวงจอหอ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงพรลภัส คล้ายทอง

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงทัตพิชา สนธิ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงจิราพัชร เขียวหวาน

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงเจนจิรา ปานศิลา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายธิติวุฒิ รวดเร็ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายอภิสิทธ์ สมโสภา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงจุฑามาศ เขียดทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงสิตาพร แช่มช้อย

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

เกาะเกตุ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายศราวุฒิ บุญประเสร็ฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงชโลทร แพใหญ่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายพิพัฒน์ แพใหญ่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายสหรัฐ โฮเต็ม

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แพใหญ่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายชยพล ชาญสมุทรสกุล

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายทัตพงศ์ อ่อนไหว

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายธีรภัทร เพชรประดับ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ศรีเมฆ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายชญานนท์ รอดเพชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายอภิเชษฐ์ นนท์ศิริ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายกรวิชญ์ ชานาตา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายพัสกร หอมสนิท

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายชัยวัฒน์ เพชรอยู่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายพีรภัทร ตุ้มตาเต็ง

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายธนกร จันทร์ชูกลิน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงปนัดดา หอมกลิน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงสุภาวดี เกตุงาม

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงธนพร เพชรประดับ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงอรปรียา พวงใหญ่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงศิรินภา อินทร์บำรุง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายพงษ์ชิต เพ็ชรประดับ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายธนภูมิ เพชรประดับ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายฐาปกร เพชรประดับ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๗ / ๔๙

้
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ปข ๒๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายณัฐพล นิลดำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายกฤตเมธ จันทร์ชูกลิน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงศิระประภา ยิมใย

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงเพชรไพฑูรย์ ทองสุข

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม วัดหนองจอก  

ปข ๒๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายชัยธวัติ ทับแพ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เกลียงกลม

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายหรรษธร นาคเทศ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายภิรมย์ ลิบลับ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายภานุ ทับแพ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายบุษกร สมมิตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายสุรเชษ ทรายละเอียด

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายพรชัย กลางแม

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงจันทิมา ทับแพ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงนภสร ลักยิม

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงศิริวรรณ มันคง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงสุชาวดี สารโพคา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงอาทิตยา เสนาพิทักษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงนฤมล อิมเกษม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายธนรัตน์ ทักษิณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงภัทราภร สาหร่าย

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายชญานนท์ เรณูแย้ม

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายจิรพัฒน์ พงศ์เพ็ชร

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงธันย์ชนก กลินหอม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายกิจจา ทองสิน

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายสิริโรจน์ เรืองสว่าง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ เยือใย

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดเขาลันทม

่

 

ปข ๒๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงอธิชา ปญญาสิริพงศ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายธนภัทร หอมกลิน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายศรัณย์ สาหร่าย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงสิริกาญจน์ พงศ์เพ็ชร

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงสุทธินันท์ เรืองสว่าง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงพิมพิกา ทองย้อย

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายสิปปกร นิลประดับ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงศิรินภา พงษ์เพ็ชร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามกระทาย วัดสามกระทาย  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงปาณิสรา จัดเพชร

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโหรง วัดสำโหรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๘ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุขสำราญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโหรง วัดสำโหรง  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายถิรวัฒน์ บุญเกิด

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายศุภโชค ประสบเนตร์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายสุกฤต อังคุตรานนท์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายอัครชัย เจริญสุข

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายสุรทิน บัวล้อม

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงกัญจนพร กลำทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงอคัมย์สิริ จารุวรรณ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงศรีรัตน์ ตะพดทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงธัญชนก บุญเกิด

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญกล้า

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงกัญญาภัทร โตเต็ม

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงผกากรอง จันทร์เกา

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญประเสริฐ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงณัชชา จันทร์ลอย

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงวัชรินทร์ ทองมา

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงฐิตินันท์ วันอยู่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายปภังกร เลิศอนันต์ปรีชา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายธีรภัทร อัษฎาทศมงกุฎ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายมณฑวรรษ แซ่ดัน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายพีรพัฒน์ เกตุแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายอดิเทพ โพธิทอง

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายวรากรณ์ เพชรใส

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงเพชรลัดดา แซ่พู

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ชังวัน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงสุพรรษา แซ่ดัน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงประภัสสร ศิริพิบูลย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงสุวภีร์ พงษ์เสนา

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงพรรณภัทร ชูพร

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงจิราพร จันทภา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงอาทิมา วอนยิน

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงบุญเรศ พลีไพล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงผกามาส จินดารัตน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงอัญชิสา ทองย้อย

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี สิงห์เล็ก

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๑๙ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงฑิตยา สุทธา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

มีจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายสุรสิทธิ

์

เพชรใส
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายชัยวัฒน์ รัตนบันดาล

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงพิณนภา มาตปญญา

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดขาม วัดหาดขาม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงธัญชนก นิลประดับ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายนพรุจ นิลประพฤติ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายจิรายุทธ เทียงธรรม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายพรมนัส ผ่องแผ้ว

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงอภิชญา คงกลัด

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงปาณิสรา ศิริพิบูรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงพัชรีพร จันทร์สุก

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สายบุตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงสุภนิดา ชูเชิด

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงจารวี การุณลักษ์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงณัฐชยา บุญศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงธนารักษ์ มีมาก

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายสุพจน์ ช่างเพียร

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายอชิตะ กุลเมืองโดน

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงประสิตา แซ่ผู้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ตันประเสริฐ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงอทิตยา พูลสำราญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงสิริภัททรา แปนน้อย

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงธารารัตน์ อ้นทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายศุภโชค เรืองศิริ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่บน วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงพรทิพย์ แสงสุวรรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายฐานวัฒน์ ภูบดีพีระวัฒน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายปราบ เหลือน้อย

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายพันธกานต์ แก้วมะณี

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายฐิติพันธ์ แสงหว้า

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงวรพรรณ บัวจีน

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงสิริวิมล เฮงใหญ่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงกิตติพร หนูน้อย

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายดรัณภพ จันทร์อุทัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายวัชชิระ มีพรบูชา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๐ / ๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายณัฐภูมิ หุ่นงาม

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายเกียรติกำพล สาขันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงบุษศลิน เมืองเดช

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงพนิตนันท์ ชัยรูป

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงชลธิชา ประเสริฐชัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายธนากร ชูกลิน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงกมลฉัตร แสงหิรัญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายกรภัทร คงเพชร

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงธิติมา เมืองโคตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายจตุพล ยอดสร้อย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงบุญญิสา พรามทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วันรอด

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายณัฐภัทร ลาภร

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ สังข์ด้วง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงเกวลี เผือนพงษ์

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายกรณิศ คงยาง

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายชัชวาล แก้วเจริญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงชลธิชา ยอดสร้อย

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายธวัชชัย หนูน้อย

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายธีรสิฎฐ์ มีศักดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงภัทรธิดา สังข์ทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายยอดขวัญ โพธิทอง

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายวรายุส เหลือน้อย

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงวิลาวัลย์ แจ้งประจักษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงศิริอำพร กลำทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

หนูน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายอัษฎาวุธ บุญประกอบพร

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายธนดล กัยแก่ม

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงกัญญ์วรา คำชืน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงจารวี ไกรเนตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายชนิตพล จำศีล

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายพรชัย เข็มเพชร

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายมนตรี แก้วมณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายรุ่งเพชร แซ่ดัน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายวรพงศ์ จันทร์เกา

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๑ / ๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงสุชาดา แช่มช้อย

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงสุพิชญา สนุกใจ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงสุพรรษา แจ้งประจักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายจิรกิตต์ แซ่ลี

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วิวัฒน์บวรวงศ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายกฤษฎา บุญมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายกิตติธร คำชืน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายกำจรศักดิ

์

ฝายเดช
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายธิติวุฒิ พวงน้อย

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายวิเศษ วัฒนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายสหรัฐ เกลียงกลม

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงเจนจิรา แซ่ดัน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงเจียระไน นำแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงทิราภรณ์ หนูน้อย

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงธนาพร เกียงงอน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงสุกัญญา วัดจินดา

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ โพธิจินดา

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเกด วัดอุดมพลาราม  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงปริศนา พุ่มโลก

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายคณิศร แดงโชติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายศุภกร สุวรรณหงษ์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงศศิธร วงษ์แหวน

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงนัชชา แซ่กัว

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงเนติรัตน์ พานแพน

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงฉัตรพร ทองยศ

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายภควัฒน์ ชูชืน

่

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงอรวรรณ วันทนีย์พร

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายศิรสิทธิ

์

รักดี
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงพัชรา สิงห์เล็ก

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงธัญญภรณ์ ผลอุดม

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงกชพรรณ ผลอุดม

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงขนิษฐา ดารา

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงธัญญพัทธ์ วัฒน์ธนาอธิพร

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายสุทธิพรรณ์ เทียงธรรม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายธีร์ธวัช พินโท

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายธเนศพล สวัสดิภาพ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๒ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายโรจนศักดิ

์

หอมกลิน

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายณัฐพล อุ่นอบ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

วรสวัสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายธนวินท์ กรประศาตร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วสะอาด

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายธันย์พศิน พงษ์สมุทร

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายชินพัฒน์ เชือชาติ

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายศักดิธัช รอดแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงจันทิมา เพชรประดับ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงปานขวัญ พรายแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงกชพร ทับซ้อน

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชือชาติ

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงชลธิชา ลิบลับ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายธนพนธ์ ดีตลอด

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงปณิดา ปดตลอด

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงสุชาวดี สีเมฆ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายชนพัฒน์ สิงห์ซอม

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายสิรภพ หุ่นเก่า

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงชนาพร ทองรอด

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงนริศรา ปรีงาม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงนันทินี ศรีสุวรรณ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายสรวิศ พุ่มพันธ์วงศ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายเฉลิมพล หอมกลิน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงสิริกร แพใหญ่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายเฉลิมวุฒิ วันเพ็ญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุยบุรี วัดกุยบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายปริยากร เอียมสอาด

่

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายอวิรุทธ์ อินพวง

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงทิพย์สลาลี ลำยอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงนฎชยากร สร้อยดอกไม้

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายฐิตรัตน์ ตุ้มเล็ก

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายบุญญพัฒน์ ตังบูรพาจิตร์

้

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายชัยณรงค์ สุวัฒน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายพัชรพล มิงทองคำ

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายณัฐศักดิ

์

บุญยัง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายวิชญ์พล เสาวรส

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๓ / ๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายสิทธิโชค วิเศษชาติ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายกฤษณะ บุญส่ง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายทักษ์ดนัย ศรีเมือง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายสมพงษ์ สายทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายนพคุณ วงค์เณร

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายชาญชัย สุขเกษม

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายไชยวัฒน์ เอียมสะอาด

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายณัฐพล ทิพรัตน์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ แย้มศิริ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงธนพร ช่วยบุญชู

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงพัชร์ชา วัดโลก

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงจิดาภา ประสงค์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงสุนิสา พวงเพชร

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ประภาลิมรังสี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พึงโพธิทอง

่ ์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงวรลักษณ์ พรมสอาด

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงสโรชา ศิวิลัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประกอบชาติ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงปณิตา โตเต็ม

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงนันทิกานต์ สร้อยทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงณิชาภัทร วอนยิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงสุชานาฎ รักเสมอวงค์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงจรรญาพร บ้านหมู่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงกรองแก้ว โพธิงาม

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อยู่ประพันธ์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงวิสสุตา ศรีฝก

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายชัยวัฒน์ น้อยเมือง

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายตุรวิทย์ ด้วงอุ่น

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายณัฐพนธ์ คุณพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายศุภากร ตองสวัสดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายสุทธวีร์ เพชรอยู่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายอรรถพล แซ่เตียว

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายรัฐภูมิ นาคขำพันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายบัณฑิต หอมกลิน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายรัตติพงษ์ กัณฑบุตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๔ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายพุฒิพงษ์ ขำนวนทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายรัฐภูมิ นิลดำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงจิราวรรณ ดีตลอด

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงธนิดา อาจณรงค์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงสรัลพร เทศแย้ม

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงสุจิตตา คิดตรึก

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงญาณิศา พลายแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงเยาวดี เขียวหวาน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงสิริวิมล คีรีวัฒน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงพัชษภรณ์ อรรณพรัตน์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงณัฐวราพร ดิษฐเพชร

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงกมลชนก อำนวยสุข

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงกัญญาวีธ์ ขันทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงอภิสรา ไทรรอดศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกียวกวง

้

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงเกวลิน ชลอสันติสกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงปญญาพร กลัดแสง

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงปณฑิตา อู่อรุณ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายพิชุตย์ เพ็ชรใส

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงญาณศรณ์ นาคโต

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงสุธาสินี ไกรอาบ

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายคุณานนต์ คำเปยม

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายติณณเดช เอียมแก้ว

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงพิชญธิดา ห้วยหงษ์ทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หนูจ่าแสง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ราวิชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หุุ่่นเก่า

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงจันทรา สาหร่าย

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบน วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงสุภลักษณ์ ไตรรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

วัดตาลเจ็ดยอด  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายณัฐพงษ์ กระแสชล

๒๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายธนดล ยิงเกิดผล

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายธนภัทร รวยภิรมย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายกิตติพงศ์ ทองชัยเดช

๒๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงธิติมา สัตย์ซือ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พลอยม่วง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายณัฏฐกร เอียมละออ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๕ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายนเรนฤทธิ

์

เกตุทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายธีรภัทร์ ธูปทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงธันย์ชนก ไทรน้อย

๐๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงปยนุช แตงอ่อน

๒๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายศุภกร โกศลพาณิชกุล

๒๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายอนุวัฒน์ เขตร์กร

๐๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายอานนท์ คุ้มรอบ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายพรศักดิ

์

สมบูรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงจันทิมา ประดิษฐผล

๐๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)

วัดศาลาลัย  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายสิรภพ สงวนทรัพย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปาป วัดหนองเปาป  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายพันกร มีถาวร

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปาป วัดหนองเปาป  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายนิพัทธ์ พรมแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปาป วัดหนองเปาป  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงนันทิชา คำศิลป

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงวชิรญาณ์ คงศร

๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงณัฐณิชา กระแจะเจิม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงธันยชนก ศรีชัยนาท

๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงสุพพัตรา คงศร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงนันทิชา คล้อยกลับ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงปวรินทร์ เทียนนาค

๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)

วัดบ้านหนองแก  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายจุฑาวิทย์ ทองประเสริฐ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงภัสสร ม่วงมังมี

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงอรณิชา คงมา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายธนภูมิ ธนพิสิษฐ์กุล

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงทักษพร พุ่มรัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงชนาภา สีสด

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงชนกนันท์ อยู่กรัด

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ธูปอ้น

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงศุจินทรา สร้อยสุวรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงปาณิตา ปนก้อง

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายณภัทร ชินวรรณโณ

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงนัชชา เชือปราง

้

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายอัครพนธ์ หน่อพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายโกเมศ สีสด

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายนันทิพัฒน์ ร่วมวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายพีระพัฒน์ เรืองสว่าง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๖ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีสด

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สาหร่าย

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายภรัณยู นาคโสภานนท์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงณัฐฌา โพธิรัชต์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงธัญสุดา กำจรพงศ์กุล

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงนันทิพร สีระพันธ์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงจุฬชา โพธิน้อย

์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายสุรชาติ เงินขาว

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

น้อยเจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายฉลองภพ ลาภส่งผล

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายรชต ปราณโสภณ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงปพิชญา สังข์สงเคราะ

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงฐิติมา นาดี

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายภูรินท์ จันทร์เพชร

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงสรัลยา สมมิตร

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดอกนางแย้ม

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงปุณยวีร์ รุ่งเรืองจำเริญ

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เปยผ่อง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายธนพงษ์ เกตุเตีย

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงชาลิสา จุคำ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายธนกฤต เด่นจารุกูล

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงปญฑิตา สาหร่าย

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงอรจิรา ร่วมชาติ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงณิชารีย์ คำสุข

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายธานินทร์ พึงอุทัย

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายณัฐดนัย แซ่ลิม

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงอมลวรรณ งามอ่อน

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายสิรธีร์ เกือรักเกียรติ

้

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายกิตติพัฒน์ เพ็งกับหนู

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายนันทภพ ชูดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ อินสอน

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายประกิต สวัสดิภาพ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงเกวลี วัดโลก

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงผดุง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายชุติพนธ์ สุพรรณ

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๗ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงวิรัลพัชร เปามา

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงปริศนา เชือชาติ

้

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงอภิญญา พวงเพชร

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงวิภาวี สมฤทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายนพกร ยงไพศาล

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีแจ้

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายอดิศร แซ่ตัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แปงหอม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงชนะมน เกลียงกลม

้

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงตติยา เหมือนสุวรรณ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายณพดนัย คำรินทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายมนตรา วงศ์สามารถ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงวิลาสินี จ่ายกระโทก

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายกนกพล ทองมุกข์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายวีรภัทร ทรัพย์เจริญพร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายนรเทพ สมคิด

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงศุกกันยา ปราณโสภณ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงวิชญาพร แม๊ะฟก

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายกล้าณรงค์ อวบสันเทียะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายภานุพงศ์ เพดประดับ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงศตพร กองอาษา

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายธีรภัทร อิมจิตต์

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายภูรินาท ทองรอด

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงวรินทรา อินทนชิตจุ้ย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงธนัชพร ศรีทับทิม

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายญาณวุฒิ ทองโปร่ง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายยศกร จงปรีชา

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายณัฐภัทร บัวเรือง

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายธนากร ทองใหม่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงวนัชพร พันคง

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงแพรวา วิชัยญา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงนภัสสร รสเลิศ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงลัดดาวรรณ เกษมสุขไพศาล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายธนพัฒน์ แซ่ลิม

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงชมพูนุช เณธิชัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๘ / ๔๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายกฤษฎา สุขสมัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บ่อวารี

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายก้องพิภพ ชินวงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายธนพล คูประสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมศึกษา วัดไร่ใหม่สามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงอมิตตา ศิริสมบูรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายพรพิพัฒน์ ขำสุวรรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงหทัยภัทร งามขำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงอนุสรา เอียมสะอาด

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ว่องไว

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงอรทัย เทียมศรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงจิณณ์จุฑา ถนอมผล

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายภานุวัฒน์ ปานแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงพัชรา วีรประเสริฐกุล

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงกนกวรรณ บัวเพชร

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงอาจรีย์ เสาวะทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงลลิตา สุขปลัง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงณัฐวิภา ใจเทียง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงภัทรศรี ชูช่วย

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงอังคณา ว่องไว

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ วรกิติโอภาส

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๙๐
นางสาวกนกนุช สาระโท

๒๘/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๙๑
นางสาวเกษฎาพร วิเศษชาติ

๑๖/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี วัดเขาเขียว  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงทิพรัตน์ รักเจริญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงธนภรณ์ เทพรอด

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ การุณวงษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ สุขประเสริฐ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงสุภัสสรา เอียมสะอาด

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงปวริศา ลาภทวีสุขสันต์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายภาวัต รักเจริญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ ปานเพชร

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายกวินท์ พรมหาคำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงภัทราวดี สอนใจดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๐๒
นายปทุม หุ้ยหอม

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงสุกัญญา แจ่มวงษ์อินทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดเขาดิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงวรินธร สุวรรณมณี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๒๙ / ๔๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงณัฐวราพร วงค์ยีสาร

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เมฆขยาย

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงธนวันต์ แซ่ลี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงอภิฐา เทียงธรรม

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงวรรณวิมล บู่ทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงทัพเพชร แก้วทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายปธานิน ขนเม่น

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายสุชาครีย์ ปนศิริ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงจันทนา ม้วนเงิน

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงรุจิรา กริงเกษมศรี

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงพัชรพร คุ้มเขตต์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กันเอ้ย
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เหลืองอ่อน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงวรกานต์ ไชยรัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงอังควิภา ช่างจำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายณัฐนันท์ ประเสริฐชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ภู่ระย้า

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

รุจิเจริญวงศ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงธัญจิรา นิลดำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงวีรดา ประเสริฐศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ แย้มศรวล

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงพิจิตรา ศิริสวัสดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงเพชรไพริณ ปราณีชาติ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายปฏิพล ชุบทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงธัญรัตน์ บัวทอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงโชติกา ขอมปวน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายบุญรักษ์ บุญเหลือ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายสิทธา คงกระพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงวิเนตรา แย้มสิน

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เนียมสำราญ

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงมุทิตา สุขวัฒน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงณัฐริกา จำปารัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายธีรัศร์ มหาสุคนธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงชมพูเนกข์

ปญญาทรัพย์สกุล ๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงสุพิชญา ศิลปาจารย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๐ / ๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงฐิติมา เอกจีน

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงบุษราคัม สมพร้อม

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายธนะรัชต์ ทองภูบาล

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายธีรภัทร หนูไทร

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงธัญมน ปามา

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงจินันภา สุกใส

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

คงไพสันต์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงศิรดา สิงห์พริง

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายธนกร เรืองศรีวรพร

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายชนกันต์ อยู่จันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายธนรัชต์ สัยประภาศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงสุภานันท์ นันทนกมล

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงรุจีรัชต์ แสงสาตร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๕๓ เด็กหญิงนันทกาญจน์
ศรสินชัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญสุข

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงธัญรัตน์ ช่างจำ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงรุจรดา วิชิตธารารักษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงจิดาภา ฉิมโหมด

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงอรวรรณ อยู่ศิริ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงเปมิกา ทัพไชย

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงมาลีวัลย์ บุญเพ็ญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงฌานิกา พินคง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายอภิชา ตังพัฒน์ทอง

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงธนัญญา ไทรน้อย

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงภาวิณี แสนสุข

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๖๕
นางสาวจันทิมา แสงจันทร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงสุรดา สีดอกบวบ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายวีรภัทร วิทยาโรจน์วงศ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายลัทธพล เอียมสะอาด

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงมนัสวรรณ นกแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงพัชรภรณ์ ฉัตรทิวาพร

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงณัฐนรี

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงวริษฐา จักษุดลย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายชลันธร สวัสดีรักษา

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงเมธาวี พุ่มพวง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๑ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงณัชชา จอระ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงธีราภรณ์ มีศักดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายพลพล ลับเหลียม

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงหทัยภัทร จันทวาสน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายศุภณัฐ เงาประเสริฐ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงญาณินี แสงสุรัตน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงชฎาพร ทองบัว

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงเกศสุดา ทวีพร้อม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงชยาภรณ์ ทิมทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงอภิชญา ถ้วยทองคำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงภัทราวรรณ แดงเจริญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๘๖ เด็กหญิงทองประกาย ปานนิมิตจิตสมาน ๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทับสีนวล

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักษ์วิทยา วัดเขาน้อย  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทร์ดารัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ชุบเลียง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๙๐
นางสาวปานทิพย์ เทพทอง

๒๘/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนสายวิทยา วัดปราณบุรี  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๙๑
นางสาวรัชนี แอม

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงพิมชนก แก้วพันงาม

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงรุ่งนภา วงษ์น้อย

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำปราณ วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงอัยยาวีร์ มีจิตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงนิดานุช เกิดสมจิตร

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงอริยา ชุนตระกูล

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายนรพนธ์ ศิลปศร

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงจิตราภรณ์ กุยรักษา

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๐๙๙
นางสาวชนม์นิภา ธรรมเนียม

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงพริมา สลับศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๐๑
นางสาวอุทามาศ ขาวสุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๐๒
นายวัชรพล แซ่โค้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๐๓
นายภัทรพล แสงสกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากนำปราณวิทยา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายกันตภณ พ่วงตรง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ คล้ายทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงกุลณิชา สมบัติมานะผล

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายคุณาวุฒิ สายทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงชุติมณฑน์ อู่เงิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงญาณิศา เชาวลิต

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๒ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงทิพกร เทพทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายฑีฆวัฒน์ พ่วงตรง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายธนชิต พุ่มไสว

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายนิภาส เฟองฟู
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงบวรรัตน์ ธนารมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงปภาวี แจ่มแจ้ง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงพรชิตา ตุ้มทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงวรนาถ อุ่มชะอุ้ม
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงสาธิตา อิมทัว

่ ่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงสุภิดา เทียมทัด

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ แตงทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงขวัญฤดี ล้อมเจริญสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กชายจิราวัฒน์ กุลสว่าง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงญาณิศา วงศ์น้อย

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายธนโชติ เหล่าเกษม

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงบุญฐิชา แซ่ลี

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงพิมพ์นิภา วิมลรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงวรกุล จันทิมา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายศิรวิทย์ สายนำเขียว

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายธีทัต แจ่มแจ้ง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงสลีนา แท้เทียงธรรม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงสาธนี พันเผือก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายสุกนต์ธี ขนเม่น

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงสุปวีณ์ อิมทัว

่ ่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงอุไรพร สนสายันต์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายกรณ์พัฒน์ หนูน้อย

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงนิตย์รดี เข็มทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงกีรติกา อินทร์ธนู
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเศษศึกษา วัดปากคลองปราณ  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงอาทิตยา สายนําเขียว

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายวุฒิชัย นวมนิม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายณัฐพล สุวิชยาพร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายฐิติพัฒน์ อยู่คง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๔๒

นางสาววิภาวรรณ ชุนถนอม
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงณัชชา เกตุหอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงปณิดา โพธิสุวรรณ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๓ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงกมลชนก นันทจิตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายชาญชัย เกิดยัง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงชฎาภรม์ อภิชาติชาญชัย

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ทองย้อย
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม วัดหนองตาแต้ม  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๔๙

นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณนิกขะ
๐๕/๑๐/๒๕๑๗

เขาสนามชัย วัดเขาสนามชัย  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๕๐
นางสาวชลธิชา อินสวาสดิ

์

๓/๙/๒๕๓๒ วัดเขาอิติสุคโต วัดเขาอิติสุคโต  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ชินวงค์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วัดทุ่งยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ รายวรรณา
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงนฤมล ผะอบเหล็ก
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายณัฐภัทร น่วมอ่อน

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายนัท จันทร์รวม

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงนันทพร สงกล้าหาญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงปานทิพย์ ภาสดา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวหินวิทยาคม วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๕๘
นางสาวเกวลิน สนใจ

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๕๙
นางสาวขวัญฤทัย พลายแจ้ง

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๖๐
นางสาววรรณกานต์ ภู่เต็ง

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๖๑

นางสาวเจนจุฬา ค้าทรัพย์เจริญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๖๒
นางสาวชุติมา พูนผล

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๖๓
นางสาวสุมิตตา เทพทิพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๖๔

นางสาวฐิติรัตน์ นันตระกูล
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๖๕

นางสาวทวีทรัพย์ มณีรัตน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วัดบุษยะบรรพต  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงสุกัญญา แก่นสา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงมุฑิตา ลูกเขือนเพชร

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงวิภาดา ขำเหมือน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงจุฑามณี น้อยช่อ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงจรัสรวี จิตรบรรเทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายภคพล ศรีวัฒนา

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กชายจิรภัทร เชิงชม
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงพรพิมล ตังจินดารัตน์

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงพรชนิตว์ ขุนประเสริฐ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงอาทิตญา สีเมฆ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ วรรณวงษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงอารีญา วรรณวงษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงดารารัตน์ บัวนิม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายนภดล นุ้ยแม้น

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๔ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงวนัชพร พราหมณ์วงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงสุกัญญา ไชยทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายชนัยชาติ พิมพ์แดง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงกุลธิดา ไวว่อง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๘๔

เด็กชายวิษณุ ชูศิริ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงรสสุคนธ์ สีเมฆ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงจิตตาภา อุ่นจิตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายธีระพงษ์ เอียมศิริ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายกวิน สำราญรืน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายสรัล สีเมฆ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายวีรศักดิ

์

ดาศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ภมร

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายมินทดา ระว้า
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทับใต้ วัดมาลัยทับใต้  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงณัฐติพร คงเพ็ชร

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงพัชรา ดวงรัตน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดหนองไผ่  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงกนกพร กินโบราณ

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๙๖

เด็กชายเดชสิทธิ

์

ศรเฉลิม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงนัสภัชรสรณ์ ระย้าอินทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงหทัยกานย์ วงศ์จอม

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงอัญธิกา วงษ์อินทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายวิวรรธน์ แสนศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงบุษกร บุญชาลี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๐๒
นายกฤตธี ทองประดิษฐ

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงจินตนา แก้วเขียว

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงอาริญา บุญช่วย

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงสุปรียา พรมมา

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงณัฐกมล โตทองสุข

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงเจนศิลา จันดามี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก วัดหนองพรานพุก  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงปาตารี ศิริบรรจงกิจ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงแก้วตา คลีฉายา

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายนุกูล เจียมดี

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายพีรภัทร สุกสี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงรุ่งนภา ทองคล้าย
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ ก่อเกิดสกุล

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล วัดห้วยมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายกมลภพ ตะบองเหล็ก ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๕ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายกฤติยา รอดพยุง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายศิวิช สุคนที
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายนิติพล ขันทอง

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงนำฝน พระครอง
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงสุภัสษร พรหมเชือ

่

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงทิพย์กมล ชินนอก

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงญาณิศา สืบเทศ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน วัดหัวหิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๒๒

เด็กชายกิตติพงษ์ วงศ์ดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงนัทชา กลินน้อย

่

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงธัญชนก พุ่มกุมาร

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงชายาวดี เอียมเจริญ

่

๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พันธ์มอญ ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ คลาดแคล้ว
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงวณิดา พละวิสัย

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงสิริรัตน์ ลอยจันทึก

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงเสาวภาคย์ แสงวิจิตร

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงนพวรรณ ใจเด็จ
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา วัดหัวหิน  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงนรมน พุ่มไสว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงนันทิชา สำคัญจิตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงอนุสสรา ยิมรอด

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพลับ วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายชวลิต เอืองสัจจะ

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงกนกวรรณ คุ้มตลอด

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงนันทิดา คุ้มครอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงวิลาวรรณ จันทร์ทรา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายเผดิมชัย ช่วงโชติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงมสฤณา พรหมเชือ

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายภัทรกร อุ่นเรือน

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายวันชัย เชียงฝุง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงชนิกา แซ่ตัง

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงญาณิศา ทองลากาศ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงธารารัตน์ หัสดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงปราณปรีญา ลินทอง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงพรทิพย์ ใจดี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ กลินสว่าง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงสิริวรรณ พูลน้อย

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๖ / ๔๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงสุพรรษา ถาวร

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๕๑

เด็กชายอดิศร เพ็งจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงจีราภรณ์ พลอยหัวแหวน

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงพรรณนิษา เฮงฮู้

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงสุกรรยา ผึงหลวง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงอภัสรา จันทร์แก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงอาทิตยา สุขศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงอารดา ทองทา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายชนายุทธ ยอดทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายทัศนัย สาสุข

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงชฎาพร สีสมุทร

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงปาณรวีย์ พันธ์เจริญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๖๒

เด็กหญิงพรนภัส สายพร้อมญาติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงพัชรี มูลเกตุ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงวรรณวิสา คงปาน

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงวรรณิษา ภาระพงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงศรัณย์พร จันทร์สง่า
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายกรวิชญ์ ธรรมพิทักษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงณัฎฐา ขันแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงธวัลพร คล้ายสุบรรณ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงพรนัชชา สายพร้อมญาติ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงวันถกานต์ กล้าหาญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงณัฐกมล เกษมสุวรรณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กชายสุริยา สังข์ทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายณัฐพงศ์ มาลีผล
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงธาราทิพย์ แซ่สือ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงแพรทอง คุณทวี

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สมบูรณ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงอำพิกา บุญนำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายภัทรวัต มีนาค

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงพัชรพร พลอยจีน

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๘๑

นางสาวภัศรา มรกต

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงสรณีย์ เพิมพูน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงสุธิมา ศิลปศร

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๘๔
นายณัฐวุฒิ วงศ์สระ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๗ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๒๘๕

นางสาวจันทร์จิรา มลคลำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงณัฐริณี แซ่ลี
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๘๗
นางสาวลัชชา แซ่สือ

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๘๘

นายณัชพล คำหล้า
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๘๙

นางสาวกรวินท์ ห้วยหงษ์ทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๙๐
นางสาวโยษิตา วงศ์โคคุ้ม

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๙๑
นางสาวอริสรา ชมชืนจิตร์

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๙๒

นางสาวจณิสตา แผ้วลุ่มแฝก

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๙๓

นางสาวธันย์ชนก ผิวงาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๙๔
นางสาวนภสร เหลืองวิลัย

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๙๕
นางสาวพิมพ์ประภา เกิดทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๙๖

นางสาวยศวดี บุญเคลือบ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๙๗

นางสาววนิดา มีแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๙๘
นางสาวสุนิสา จันทร์ชัง

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพลับวิทยา วัดหนองพลับ  

ปข ๒๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงอริศา แสงเดือน

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงวิภาวดี ตอลู่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายชานนท์ เทียงพูลวงค์

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศิลปศร

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงฑาลิณี สินป

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายสรุเชษฐ์ จุ้ยมาลัย

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงสุวนันท์ พึงพักดิ

่ ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายสิรภพ พันธ์ฉนวน

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายธีรภัทร ศรีจันทา

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงสุกัญญา คมจิตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายจักริน คุ้มรอบ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายสมพงษ์ ทิมกระโทก

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๑๑
นางสาววนารี ชัยหา

๓๐/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๑๒

นางสาวศรีวิจิตร เกิดวัน
๐๘/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๑๓

นางสาวสุภาพร ทองเงิน
๒๔/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงณัฐฌากร พรหมชนะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงสุกัญญา สุขพลาย

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงนงลักษณ์ พุ่มไสว
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงปาริสา พันแตง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงอรจิรา เจริญยิง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงจิรัชญา ฤทธิคำรพ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๘ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงญาณิศา พลับงาม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สะอาดนัก
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงศันศนีย์ ปานอุทัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายปยะวัชร์ สุดใจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กชายวรวิชญ์ พันแตง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มุนนี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายศุภเศรษฐ์ เดชะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายศราวิน จิตรศิลา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงกุลธิดา รติรณชัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองใส

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายสุกฤษฎ์ พลหนองหลวง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ แซ่เฮง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แกว่นกสิการ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายกิตตินันท์ จันช่วยนา

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายธนโชติ พ่วงเพกา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงชุติมา สิงห์โต
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงอภัสนันท์ หอมหวาน
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายธนกฤต คลาดแล้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงอาริยา ทรัพย์มา

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์สนิท
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงวริศรา วารุณประภา

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงพรไพลิน แสงอรุณ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงศศิเกตุ อาจสัญจร

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายสิทธิพงศ์ คุ้มเขต
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๔๔

นางสาวอริสา แจ้งทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ

่

วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงสรวิสา ฤทธิบัว

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงอภิญญา ใจคน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงจุฑามาศ กุลเฉลียง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวไลย วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร์บรรจง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงธันย์ชนก เนือนิม

้ ่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงพุธิตา วันเต็ม

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงแพรทอง พูลลาภ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงปราณี เวนะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงรัตนาวดี ศุภรนานา

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงสวนีย์ วัดสว่าง

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๓๙ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กหญิงข้าวหอม ปญญาหาญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงสุกานดา รูปลออ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงอภิชญา วันเต็ม

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ สุขใส
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๕๙

นายแต้ม สายทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอานันท์ วัดห้วยไทรงาม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงประกายฟา บึงเทพ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงศลิษา แสนสิงห์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ พรหมมาแต้
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ แช่มช้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายนนทพัทธ์ อ่อนน้อม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายนันท์นภัส ช่วยรักษา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กชายกวี สีแสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงพรพิมล หารกลับ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงทอฝน รูปสวย

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงกานติมา อิวหุ่ย

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงกรีฑารัตน์ กันฑบุตร

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังนำเขียว วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงนำค้าง ศีลประศร
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๗๒
นางธันยา แสนสิงห์

๐๗/๐๙/๒๕๑๗

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๗๓
นางพัชรี ชืนอารมณ์

่

๐๑/๐๑/๒๕๒๔

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๗๔

นางสาวสุภัทชา สุขสวัสดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๒๘

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงณิชาภา ภูวรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๑

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงวรัญญา ทองสิน

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.โรงเรียนบ้านคลองลอย วัดเกาะยายฉิม  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงอุดมพร ศรบุญทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงศิริเพ็ญ ลำเลิศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ คล้อยสวาสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงจันทิรา รอดเลน

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงสุพิชชา ตังดี

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงภัทรวดี อ่อนละมัย
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงปาณิสรา ชาติเน้ย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงลลิต์ภัทร นามไพร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงกมลเนตร อินทะรังศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงสาวิตรี สร้างบุญมา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงนันทกานต์ เปลาเล
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงกัญญาภัค เชิดชม

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงธัญญารักษ์ สุขทวี

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๐ / ๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงอทิตยา แดงฉำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงสร้อยแก้ว บุตรเกตุ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงกชกร อินทบุต

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทองมงคล วัดทองมงคล  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๙๓

เด็กชายมานะชัย จันทร์ทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงนฤมล หนูรุ่ง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๙๕

เด็กหญิงนำทิพย์ วงเทพ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านในล็อค วัดราษฎร์ประสงค์  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงสุวิชา เสนา

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขามัน วัดเขามัน  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายณัชพล บุญล้อม
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขามัน วัดเขามัน  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ หวานทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขามัน วัดเขามัน  

ปข ๒๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายสิริกร เสนา

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขามัน วัดเขามัน  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๐๐
นายพิทักษ์ เหมือนจินดา

๐๒/๐๑/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านเขามัน วัดเขามัน  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายจิรายุ ดวงภุมเรศ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงนิสา หงษา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงปวีณา จาระมัด

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงวรัญญา โมรานิล

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงโศจิรัตน์ ใจกว้าง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงสุกัลญา หาญสิงห์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายพิชญะ เกิดชุ่ม

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงกนกพร ม่วงงาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงประภาวัลย์ ศรีสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๑๐
นางสาวจิรารัตน์ แขวงจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๑๑
นางสาวปนิดา ดำน้อย

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๑๒
นางสาวอนันทพร จันทสุวรรณ

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๑๓

นางสาวพุทธชาติ ยอดใหญ่
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๑๔

นางสาวกรรณิการ์ พรมเชื้อ

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๑๕
นายณัฐวุฒิ รอดเสวก

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๑๖
นายพีรพงษ์ ดำเลิศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๑๗

นางสาวกนธิชา
เจียมมานะสมบัติ

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๑๘

นางสาวสุดธิชา สุดสวาท
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๑๙
นางสาวสุภาวดี บุญหนัก

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๒๐
นายวิภาส ครอบครบุรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๒๑

นางสาวเจนจิรา ขาวสอาด
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๒๒

นายชญานนท์ สายนาค
๒๔/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๒๓
นางสาวปภาภรณ์ ขยันจิตต์

๑๘/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๒๔
นางสาววิมล รอดสุกา

๒๕/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๑ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๔๒๕

นายสุรศักดิ

์

ชินวรพิทักษ์
๒๔/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๒๖

นางสาวลัดดา ฐานียการ ๓/๓/๒๕๐๘ วัดทางสาย วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงจิราพร บุตรเพชร

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงกัญญาณี กรึกกรอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงปริมวารี

่

พึงฤทธิ

่ ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมรสวบ วัดมรสวบ  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงภัสสร สังข์ประเสริฐ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ วัดสามขุม  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายธนสรณ์ สอนชิน

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ วัดสามขุม  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงทิพานันท์ แนบนุช

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ วัดสามขุม  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายพิชิตชัย แจ่มจำรัส
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 วัดสามขุม  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงศิรินาถ พิกุลทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 วัดสามขุม  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงอารียา ศรีงาม

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 วัดสามขุม  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงพีรดา รัตนเลิศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 วัดสามขุม  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงอาริสา บัววิเชียร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา กัณฑ์เทศ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๓๙
นายทองพูล ดึกภุมรินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๔๐
นายธิชัย คำจ้อย

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองวาฬ วัดคลองวาฬ  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงทับทิม พงษ์พัง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงพัชราภา แสนณรงค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต วัดทุ่งมะเม่า  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายณัฐพล อุบลน้อย

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงทัศนี ศรีสุวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๔๕

เด็กหญิงพิฐชญาณ์ สีขาว
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายนวพรรษ ปานสังข์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงอรวีร์ เลียงแหลม

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ สีขาว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๔๙

เด็กชายประพจน์ สิงหะรา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงสริตา เหมือนวิหาร

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงมลธิญา เขียวชอุ่ม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กชายขจรเดช ใจทัศน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงวรลัญช์ สุกาวงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงภคพร บุญเตีย

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
วัดนิคมราษฎร์รังสรรค์

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงวรนุช ปลอดโปร่ง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงปยธิดา เบ็ญพ่วง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดนิคมสามัคคี  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงกมลชนก สอนทรง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงสุรภา ฉายแสง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายศิลา เพ็ญสุข

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๒ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ พัฒนจิรารัชกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงเสาวรส คำวอน
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงปยะดา เพชรทิพย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงนันนิกา กองแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ไกรละเมียด
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงหัทยา นาคยงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงอรนภา โลหะพันธุ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงกาญจนา อินกลำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๖๘

เด็กชายสุรดิษ เกิดพุ่ม
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงนันทิดา กุนเรือง

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ พันธ์โพธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๗๑

เด็กชายบดินทร์ ปดโรคา
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายพุฒิพงษ์ พวงพลอย
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ตาหน่วย

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงนริศรา กลินจันทร์กลัน

่ ่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายสุทธิพงศ์ สุวรรณประเสริฐ
๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงสุชาดา เร่ห์บุญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ วัดวังมะเดือ

่

 

ปข ๒๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงนิล
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายชิติพัทธ์ ล้อมวงศ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายธีรพล เกาะเกตุ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายปยทัศน์ พุ่มพวง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายมนูศักดิ

์

พลายมณี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา พ่วงโฉม

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงจันจิรา พ่วงโฉม
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงจันทกานต์ ไม้แหลม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงญาณภา สาหร่าย

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงณัฐพร ม่วงบุญมี

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงณัฐธิชา สว่างอารมณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงดาราวดี เกิดสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงปภาดา แซ่ลี

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงอภิชญา พงษ์เพ็ชร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ วงษ์สุวรรณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พงษ์เพ็ชร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายณัฐดนัย บุญดัด

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงกนิษฐา สนธิ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๓ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงธนพร แสนอุบล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงสาธิดา พลายขำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงสุธาทิพย์ เจตสดุ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายณัฐกมล อ่างสมิงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์เสียงใส
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ แซ่ลี

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงวริศรา เพ็ชรเทศ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๐๒
สามเณรสรวิศ เกิดท่าไม้

๑๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงธิติสุดา แพใหญ่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายภาคภูมิ อาจสัญจร

๑๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายชุติเดช เสียงทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายดำรงศักดิ

์

มกรางกูร
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายธนาศิลป นะราศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายปุณยวัจน์ มูลเอียม

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๐๙
นายพีรธัช แสงมณี

๑๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๑๐
นายรุ่งทิวา นิมนวล

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายวิทวัส ยิมใย

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายศิรชัช ยิมใหญ่

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายสุทธิวัฒน์ คำจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงธิติมา เพ็ชรประดับ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงปวีณา พุกมา
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงพัชรี ชืนจิตต์

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงพิชญา เอียมสะอาด

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายกิตติพงษ์เดช แสงหลำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๑๙

เด็กชายจักรพันธ์ วอนยิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายดนุพล บ้านหมู่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายนภดล เมฆอากาศ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๒๒

นายศิริชัย หวานสนิท
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๒๓

เด็กชายสุทธิภัทร ศรีเมฆ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ เทศแย้ม

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายอธิราช ศรีเมือง

๐๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ทองโชติ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงธนพร พานิชผล
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงพัชรียา เพ็ชรประดับ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงพิชยา เอียมสะอาด

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๔ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงวิรดา แดงโชติ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๓๑

นางสาวนันทิชา เอมมาก
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๓๒
นางสาวพลอยไพลิน เล็กอยู่

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๓๓

นางสาวพิมพร ถือแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๓๔

นางสาววรรณิดา ภู่สวัสดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๓๕

นางสาวสุนิสา พินโท

๒๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๓๖
นายธนากรณ์ ขำนวนทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๓๗

นางสาวนฤภร เพชรนิล

๒๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๓๘

นางสาวเอือการณ์

้

แพใหญ่
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๓๙
สามเณรธนวัฒน์ เพชรอยู่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๔๐
นายศิริชัย เสาร์ดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๔๑

นางสาวสมิตานัน เนียมศรีสกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๔๒

นายภัทธิพงษ์ ประสารพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)
วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๔๓
นางสาวธนัญญา มิลินททัต

๒๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๔๔
นางสาวพิสินี ลิมโพธิทอง

้ ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล (วัดวังยาว)

วัดวังยาว  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายปวเรศ เดือนฉาย
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ วัดวังโบสถ์  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ยิมรอด

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองซอ วัดหนองซอ  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

นาคทัง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงไปรยา มีนา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงสาลิณี ปุยประเสริฐ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงจิดาภา บุตรสงค์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายธวัชชัย วงค์คำจันทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายศุภากร อู่เงิน

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายพงศกร ฤทธิบัว

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงวรกานต์ คำโหยก
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิมวิลา

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายรพีภัทร ชูใจ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายวชิระ แสงศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงจริยา เกตุแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงปาณิศา สำราญรืน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายอุดมพล ปุยคล้าย

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงณัฐทกานต์ ทรัพย์มา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงลภัสรดา ศิลปศร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายหรัญย์ สิงห์โตทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงทัดดาว ทองแช่ม

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๕ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๕๖๕

เด็กหญิงฐปนี เต่าทรงงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายธนากร อาจวิชัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงสุทาทิพย์ ดวงลายทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๖๘

เด็กชายเจษฎา แซ่ตัน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงฐาปนี ยศสาย
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงดวงจันทร์ จันทร์หร่าย

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงสุวรรณา สิทธะนงค์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายนาวิก เมธีวัฒนสกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงศรุตยา แก้วไทรนันท์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายธวัชชัย สืบภู่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายหมืนไว

่

ทองสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายกฤษณะ โต๊ะชืน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายอัครเดช พิมพ์สวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเภา วัดหนองตะเภา  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงสิริวิมล แน่นแคว้น

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที72)

่

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายธวัธชัย อบเทียน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมราชภักดี
วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ใจชุ่ม

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมราชภักดี

วัดหนองหินประชาราม

 

ปข ๒๕๖๐/๑๕๘๑

เด็กชายธนากร สารธรรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงฐิติพร กรรมาชีพ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงปภาดา พันธ์ใย

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงพัชรพร หูทิพย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงพิมจันทร์ ศรีสุระ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงภัทรพร ชืนศิริเวช

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงวรัญญา คิดดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงชยุดา เหล่าซ่วน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๘๙

เด็กหญิงสุธิมา พวงแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายกิตติธัช คงมัน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายสุทิวัส สวัสดิภาพ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายธีรภัทร แช่มช้อย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายอนุพงศ์ เมฆปน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายพนมรัตน์ หูทิพย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ จงเลขา

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ ยิมใย

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงสุลาวัลย์ แก่นคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงศรประภา เกตุศิริ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงณิชา เชือชาติ

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามแยกปาถล่ม วัดธรรมรังสี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๖ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา เกษมสุขไพศาล

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง วัดธรรมรังสี  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายกิตติพัฒน์ พงศ์เพ็ชร

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายณรงศักดิ

์

เจริญยศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายพงศธร แสงคงสุวัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายพนธิตร ศรีสละ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายภควุฒิ สงวนสุด

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายศุภโชค ลาภก่อเกียรติ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงกนกกาญจน์ สุขสม

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงกมลชนก พลับพลาทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงฟาประทาน แก้วจิตต์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายก้องเกียรติ ษณะนาคินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายณัฐนนท์ หลิมเหล็ก
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๑๒

เด็กชายทรงเกียรติ ปุจฉาการ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายสิรวิชญ์ ทองประเสริฐ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายสุรทิน มูลทองชุน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๑๕

เด็กชายอดิศร สาพิมพ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงชลทิชา บุญเกิด
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงธนันุตา กลันเสนาะ

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงภัทรสุภา กฤตานุสาร

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงสุธิดา ไชยโย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงอัญกร ปอวังตะโก

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายรัชภูมิ พัดเล็ก

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายวุฒิคุณ สมวงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยิมใหญ่

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงเจนสุดา เจือแจ่ม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงชมพูนุช เยือใย

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงภิรมย์ญา สีเฟอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงสาวิตรี ทองโปร่ง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงอัยรดา เทียมเทศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายวรธร เอียมสะอาด

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายภูมิยศ พงษ์รอด

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงชนิสรา ศรีเพชร
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๓๒

เด็กหญิงณัฐนิชา เชือปราง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงปรัสรา กลับประดิษฐ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงพนิดา ชูสาย

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๗ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงพิชชาภัทร์ ไกรสินเรืองกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา มังคสิงห์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงพุธิตา ไหลล้น

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงรุจิรา ปรียวาณิชย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงสาธิตา ปานเจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายพริษฐ์ พลชัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายวีรพงศ์ เผือกผุด

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงชนัฐดา ทองแย้ม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงณัฐณิชา เอียงใจดี

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงปณณพร พรมจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงอภิชญา อินทร์หนู

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๔๖

เด็กชายชยณัฐ เถือนพงษ์

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายติณณภพ ศิริไพรทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ทองรอด
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงกุลนันทน์ ทองโปร่ง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงจิรฐา ปุริสังข์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงชมพูนุช คงมัน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงนันทพร เซียงหย็อง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงศศิประภา เกษสุริยงค์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงศศิวรรณ โว้ดทวี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงสิริวิมล แสงนิล
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายณัฐกิตต์ ปรีเปรม

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายรัชต์พงษ์ จันทร์ชูกลิน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงสุนิสา สาคร
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๕๙

เด็กชายกฤตยธร จังประเสริฐ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม วัดสามร้อยยอด  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงณิชากร อุปริพุทธิ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงนฤมล หินศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงชลธิชา พวงบุปผา
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธงชัยวิทยา วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายพรพิวัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงจิระวรรณ ไพรพล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ปข ๒๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงศศิณา นามแย้ม

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๘ / ๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ปข ๒๕๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงเพชรลดา ห้วยหงษ์ทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนยาง วัดทางสาย  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๔๙ / ๔๙

้
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