
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๘,๒๐๘ คน ขาดสอบ ๑,๘๖๓ คน คงสอบ ๖,๓๔๕ คน สอบได้ ๔,๒๔๗ คน สอบตก ๒,๐๙๘ คน (๖๖.๙๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๐๐๑
นายวิสุทธิ

์

ยิมน้อย

้

๑๑/๐๔/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๐๒
นางสาวกนกวรรณ สิงห์โตทอง

๒๓/๐๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๐๓
นางสาวศิริลักษณ์ สกุลไทย

๐๙/๐๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๐๔
นางสาวชณัฐฎา พัฒนจิรารัชกุล

๒๓/๐๓/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๐๕
นางสาวพวงผกา เพชรแดง

๑๑/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๐๖
นายกิตติวนันต์

์

สมสุวรรณ์
๐๙/๐๘/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๐๗
นายนัฐพล จันทร์ตาด

๒๓/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๐๘
นายวีระศักดิ

์

นกงาม
๑๙/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๐๙
นางสาวกชกร พวงทิพย์

๒๘/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๑๐
นางสาววนิดา คำโพธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๑๑
นางสาวผุสดี ศรีปญจางค์

๒๐/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๑๒
นายพีรพงศ์ จีรัง

๐๒/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๑๓
นางสาวญาสุมินทร์ แสงหว้า

๐๘/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๑๔
นางสาวปารมี มีศิริ

๒๖/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๑๕
นายอดิศักดิ

์

แจ่มใส
๑๓/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๑๖
นางสาวนาตยา ผ่องใส

๒๐/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๑๗
นางสาวกัญจนา ชูจิตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๑๘
นายรัฐธรรมนูญ พานิช

๐๕/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๑๙
นายภัคพงษ์ คงอยู่

๒๒/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๒๐
นางสาวสรารัตน์ รอดเสวก

๒๕/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๒๑
นางสาวพรกนก อยู่ทองคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๒๒
นางสาวสุวรินทร์ แพงละบุตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๒๓
นางสาวกาญจนา เอียมสำอางค์

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๒๔
นางสาวนิศากร แย้มถนอม

๒๑/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑ / ๑๒๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๐๒๕
นายสิทธิพล พึงโพธิทอง

่ ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๒๖
นางสาวณัฎฐา ธรรมวิเศษ

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๒๗
นายณัฐพล วัฒนากร

๒๙/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๒๘
นางสาวภาสินี อยู่เย็น

๒๒/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

มหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงเกศกนก เทพทิพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงพรรณพพร น้อยภาษี

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงณิชาภัทร วัชรากร

๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงศิริวรรณ กัลยาณไพศาล

๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงอมลณัฐ ศรีสด

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงนงนุช พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงสัตตบงกช มณีเลิศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงพรรวินท์ เสือเหลือง

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงขวัญตา คำกาหลง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงปานไพริน ถนมฉำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๓๙ เด็กหญิงประกายดาว มณีโต
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๔๐ เด็กหญิงภัคสิราลักษณ์
เปรมปรีดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงบัณฑิตา เพียรประเสริฐ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นามวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายปภังกร บำรุงธรรม

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายศุภกานต์ ดิษฐ์ประดับ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายภูริเดช อุทาวงศ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายวีรภาพ แตงเงิน

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายธัชชัย เจริญสุข

๓๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายอัครชัย เรืองทิพย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงสุทิตา เจริญริบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงรพีพร เรืองศิลป

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงอารดา คงทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงชลธิชา พ่วงคำ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญกอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงจีรนันท์ ทัศน์แก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายภานุวัฒน์ นุ่มสุก

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายทัศน์พล แก้วซุง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายวศิน ศรีสลับ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายรพีพัฒน์ ตู๋ปาน

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายทนงศักดิ

์

ให้นุช
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒ / ๑๒๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายนิธิกรณ์ สวัสดิมงคล

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงอภิญญา เพ็งโตวงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงระพีพันธุ์ ยิมละมัย

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงปวีณา สีสิงห์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงชนันธิดา หมอนทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงรัตติกาล แสงยอด

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เฉ่งป

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงวิภาดา คล้ายเพชร

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงขวัญใจ พรามเริก

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายณัฐนันท์ ดารา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงกุลนันทน์ พวงมาลัย

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายปุญญพัฒน์ แตงอ่อน

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงศิริพร ม่วงอุมิงค์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายรพีภัทร ทิพย์ยอแล๊ะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายพีรนัฐ ทวีรัตน์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงสายรุ้ง ตาลวงค์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงวศินี อยู่รวม

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายพงษ์สุพิชญ์ พวงมาลัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงปรนันท์ นุ่มฉาว

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงธัญจิรา เกิดเกษม

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงธันยพร พุ่มพวง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายปรเมศ ศรีเสม

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงอนุสรา ศรีหอม

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงอุมาพร เพิมเจริญ

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายชาคริต แขกพงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงนัสวี พรหมมา

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายณัฐภูมิ เพ็ญเพชร

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงชิดชนก พ่วงพรม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงชิดชนก เทพนิมิตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงณัฐริกา ผันผ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงกมลวรรณ อยู่ชุ่ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงศิริพร จิตรัมย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ สงค์หลง

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงณัฐชา กลินฉำ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงพิชชา แสนประดิษฐ์สุข

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓ / ๑๒๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงพรทิพย์ สุทโน

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงรุ่งฤทัย นาคพูล

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงศศิกาน ธรรมเนียมไทย

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายอนัฐ โนนจันทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายวรพงศ์ จิวใหญ่

๋

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงวรวรรณ สุขสาทศ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงศรินทร์ญา เพิมทรัพย์

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงปาริฉัตร สุชาติ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญเรือง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายอนุศร พุ่มคง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงอริสดา ศรีทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงสสิตา บุญมา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ช้อยกิตติพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงปญณิตา ศรีสม

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายนพณัฐ เกตุทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายธนาคิม ปรีเปรม

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงกานต์สิริ อ้อยทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายจิตินันท์ สำเร็จทรัพย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายจิรายุทธ อุทัยธรรม

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงณัฐชา แสวงหา

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายพรเทพ พ่วงทรัพย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงพรไพลิน โค้วไล้

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายสหรัฐ เฮงสังข์วอน

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายจีรศักดิ

์

รักดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายสุรชัย จันทร์แจ่ม

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงศศิกานต์ จิตจำนงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายธนาวุธ นุชเจริญ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายภาคภูมิ บุญรอด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายปญจวัตร ปนแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงพีรดา เพียงโคกกรวด

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายกสิกร คำสุข

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายณัฐพงศ์ เสือสกุล

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ สาบุตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงบุตรนภา แดงประดับ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๑๓๐
นางสาวไลลา แดงประดับ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายณัฏฐชัย คำมินทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงนิสารัตน์ วงศ์ดอกไม้

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงขวัญใจ สังวาลย์วรวุฒิ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายเกรียงไกร ผูกศิริ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงกชกร กาสา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายระพีพันธ์ นิมปราง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายรัชพล ตันติวัชรกุลธร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายศิวกร ชมศรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายเทิดพงศ์ อ่วมเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายทัชชกร ภัทร์วรรัชต์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายศุภณัฐ สกุลเชือ

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายอัมรินทร์ เจริญลาภ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายญาณภัทร มีแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายธีรัฐพล งามพงษ์พรรณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงอทิติยา อุทัยวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ พิมพ์สวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายอารเบีย สมจิตต์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงรวิวรรณ โสภา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงสุธาทิพย์ สว่างจิตต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงมิน

้

ชัยสิม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายวราวุฒิ จันทร์มา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงสุดฤทัย เซ่งเกียว

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงพรพิมล ชูศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงณัฐติกานต์ ปราโมทย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงโชติกา อินเทียน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายปรเมศวร์ ปริยศิลา

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงชลิดาพร สถลนันท์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ โค้วฮวด

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายอนุวัตร เปยมแช่ม

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา เอมโอษฐ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงพิจิตรา ดารา

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ หอมจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงพรนิภา หงษ์ทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายภาณุวัชร โพธิทอง

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายภูวดล กลินมาลี

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายสิทธิโชค พวงทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายเกริกพล ยิมแย้ม

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายสัญญา ทินรอด

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายอิทธิพล พินิจโคกกรวด

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายจักรกฤษ นุชจ้อย

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายธนวัฒน์ แฟนสันเทียะ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายสีหราช สอนบุญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงอัญญดา ชุ่มอิม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายสหรัฐ ยามพิชัย

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงอาทิตยา สดวัน

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงวลัยพรรณ ประชุมเวช

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายทศพล ศรีก่อเกือ

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงวรรณฤดี เกตุแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายอัมรินทร์ นาคสาม

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงสายชล แจ้งวงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงนิด ออม

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงกาญจนี ดังก้อง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงวรรณพร ทองอิน

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงจินตนา ขำดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายธนโรจน์ บุญมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายนพณัฐ เครือแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงปาณิสรา ใจบุญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายประเสริฐ ทองหีต

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายปฏิภาณ อุดรโสม

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงพิชชาภา แซ่จู

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายพิชชานันท์ ยอดชมภู

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายพิทวัส จำนงดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายพสชนัน แนบชิด

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์หร่าย

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงเมธาวดี ตรงจริง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายราเชนทร์ กลินเกลียง

่ ้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงรัตนา มีแสง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงวิชุดา จำปาทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ผลสุขขา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงอัญธิรา ทองอินทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายสันติสุข จิตรัมย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ เอียวดอนข่อย

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงสายรุ้ง ชินไท

๐๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงสุพรรณษา แจ้งวงษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงศศิณา แช่มโสภา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงสุรีย์นิภา โพธิเจริญ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงสุชารัตน์ เกตุรัตน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายธีรพงศ์ เจริญสิน

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายวสุพล ตอนสุข

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงรัชติรส ช่วยทุกข์เพือน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายบุญชนะ ขำเชษฐา

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายทักษดนัย ตาละกาจนวัฒน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายปุญญพัฒน์ แซ่ก้วย

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงนัทธารา วัฒนสมบัติ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงกิติยา คำศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงจิตพิศุทธื

์

ขำทวี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายธีรภัทร ปราสาด

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงนิตา จันทร์ขาว

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายศุภวิชญ์ มีเจริญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายสราวุธ เจ๊ะหมัด

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๒๑
นายชัยวัฒน์ ทิมทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายกฤษกร แสงเงิน

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายศักดิธัช โตสนัน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายธนวัฒน์ โค้วไล้

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงสุภารณี สีซอ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงปยะพร โชติบุตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๒๗
นางสาวกมลรัตน์ อินทร์พราหมณ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงนำทิพย์ สุขพลาย

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๒๙
นางสาวจุฑามาศ คล่องนาวา

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๓๐
นางสาวอัฉราภรณ์ ท่าพิมาย

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๓๑
นางสาวชนัดดา ทิพย์โสตร์

๐๙/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๓๒
นายเจ้าสัว สรรพเศรษฐ

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๓๓
นายพรประสาน คงเมือง

๐๗/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๓๔
นายพชรพงษ์ พันโท

๐๔/๐๕/๒๕๔๑
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๒๓๕
นางสาวเจนจิรา พงศ์พุธ

๐๔/๐๖/๒๕๔๑
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๓๖
นายณัฐวุฒิ วรศิริสุวิมล

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๓๗
นางสาววันวิสาข์ กันทัด

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๓๘
นายปยะฉัตร แซ่ตัง

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๑
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๓๙
นายอภิวัฒน์ ดำมาก

๐๘/๐๒/๒๕๔๑
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๔๐
นางสาวณัฐวดี เฟสูงเนิน

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๔๑
นายธนพงษ์ ระเมียดดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๔๒
นายวรายุทธ แตงรอด

๒๐/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๔๓
นางสาวปุญญิศา อินพันทัง

๓๐/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๔๔
นางสาวนุชนารถ นกน่วม

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๔๕
นางสาวอิสริยาภรณ์ ปานยิม

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๔๖
นางฐิติรัตน์ ลียุทธานนท์

้

๘/๐๓/๒๕๐๓ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๔๗
นางดวงแข เรืองรัตน์สุนทร

๒๘/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๔๘
นางสาวธัญพร พุ่มทับทิม

๒๑/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๔๙
นางปวีณา คนคล่อง

๖/๑๒/๒๕๒๑
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิวิทยาลัย

์

วัดมหาธาตุ  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายสหรัฐ เธียรบรรทัด

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายกฤต ก้าวประเสริฐดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายกฤตนัย บุญนารอด

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายกันทรากร แดงกำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายกิตติทัต นุสี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายกิตติพงษ์ ทรัพย์เพิมพูล

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายกิตติภณ รูปยะเวช

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายจักรินทร์ กล้าหาญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายจารุวัฒน์ สวนสวรรค์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายฉัตรนลิน ดีรืน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายฉันทพัฒน์ หงส์ทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายชนะสรณ์ แท่งทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายฐิติกร นาคประเสริฐ

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายฐิติพงศ์ เจริญพลสุข

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายณรงค์ชัย กลำทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

อินมอญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายณัฐกฤษฏ์ คะนันท์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายณัฐพงศ์ ทับทิม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มขุนทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ นวลจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายทรงวุฒิ กิจเลิศพานิช

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายธนกฤต นพประดับ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายธนพัฒน์ ศรีจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายธนากร ฟกเถือน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายธนาธรณ์ ทวีกาญจน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายธีรพงษ์ พราหมณ์แก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายธีรพงษ์ ยืนยงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายธีรภัทร์ เอียมพันธ์

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายธีรภัทร์ มามีสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายธีรภัทร ปรุโปร่ง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายธีรภัทร ขัดแสง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายนพดล คล้ายพันธ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายนฤปนาท ชัยมะเริง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายนวพล อบแย้ม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายบวร คเชนทร

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายปฏิภาณ แคล้วคลาด

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายปรมัตถ์ แองสาย

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายปรเมศวร์ อยู่คง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายปรเมษฐ์ ทองใบ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายปรเมษฐ์ คำโต๊ะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายปริญญา ทองปล้อง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายปณวัฒน์ ทับทิม

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญอยู่

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายปุณณพัฒน์ สุภานิช

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายพงศกร ทองคำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายพงศ์เกษม นวมนิม

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พลอยพลาย

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายพนธกร แสงทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายพศวีร์ เอียมโอภาส

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายพัสกร เข็มกลัด

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายพิทักษ์ กองแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายพิพรรธน์ แก้วกัลณา

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายพีรพัฒน์ สายนาค

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายพีระชล โรจนวิศิษฏ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายพีระพงศ์ เอียมกระซ้อน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙ / ๑๒๒

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายภัทรพล รอดแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ยิมกมล

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายภูริภัทร เจริญผล

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายมังกร น้อยนารายณ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายวรากร สุวรรณทิพย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายวรินทร สังข์เพิม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายศราวุฒิ เอราวัล

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายศิรวิศ เทศลำลึก

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายศิวรักษ์ สิงห์โตทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายศุภชัย อยู่สุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายศุภสิน อัตโสภณวัฒนา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายสรรคบดี ศิลปศร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายสัณหณัฐ กลันยิง

่ ่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายสุทธิรักษ์ งามชืน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายสุภากร ทองอัน

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายสุรัชพงษ์ มีภักดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

พ่วงมีไชย
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายอนุกูล หน่อพันธุ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายอนุพร หนูทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายอภิรักษ์ ศิริเอก

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายอัษฏมงคล ไชยชาติ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงกนกกานต์ จันนาค

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงกนกวรรณ เกตุอินทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงกรกต พิณทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร โสสีสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีมาก

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงกันยารัตน์ พรประเสริฐ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงกาญจนา ผิวขาวปลัง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงครองขวัญ บุญหลำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงจารุชา เหล่าพิลัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงจุรีพร นิลน้อย

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงชนาภา สวามิภักดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงชนาภา รุ่งเพียร

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงชนิตา ริงฝง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงชลาลัย ไหมสีทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐ / ๑๒๒

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงชลิตา เกตุสุริโย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ รอบรู้

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงชุติมณฑน์ แสงสว่าง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงฐิตาพร พิมพ์สอาด

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงณภัทร นะทะเวสน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงณัจฉรียา เกียรติชูพิพัฒน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงณัฏฐากร จันทร์นาค

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงณัฎฐนิชา อัมฤดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ครึกครืน

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงธนัชชา น้อยมนตรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงธนาวดี ภู่ระย้า

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงธิตยา ลาภมาก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงนพมาศ เจริญทรัพย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงนลินี เพชรแดง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงนันทิดา ฤทธิบัว

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงนัสนันท์ มีประวัติ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงบุษบาวรรณ สันหมุด

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงเบญจภรณ์ ใจบุญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงเบญญาทิพย์ ตลับแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แย้มถนอม

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงปริยาภัทร มีคล้าย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงปุญญิศา เรืององอาจ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงพนมเพ็ญ พิมพ์เพียน

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงพนิดา ทับพุก

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงพรชนก คุ้มปอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงพัชรา สุดสวาท

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วกสิกรรม

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ยังกิญจิ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงเพชรลดา วงค์น้อย

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงภัทรพร ทิพย์พิพัฒน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงภัทรวดี กลินจันทร์

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงภัทศญาพร อัศวกมลวิทย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงภูมิรัตน์ ผึงผล

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงมนต์นภา เกตุสุริโย

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงมยุรี ถาวร

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑ / ๑๒๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงมานิตา ปานรอด

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงเมธิราภรณ์ ฤทธิสุวรรณ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงยมลภัทร คงกระพันธ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงเย็นฤดี ศรีเทียง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงรักษิณา รักษาใจ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงรัชนก อมรสัมพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงรติมา ดำริห์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงรัตนา คชพันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แย้มกลำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงวชิรญาณ์ พ่วงลิบ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงวรรณวนัช ภานุมาต

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงวรินทร เหมหงษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงวริศรา พิทักษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงวริษฐา คำหอม

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงวริสรา แสงภักดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงวัลย์วดี สุ่มเงิน

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงวาทินี เงินลำยอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงวิมลณัฐ นุ่มผ่อง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงศศลักษณ์ คำแถม

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงศิรดา ลาภสาร

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงศิริประภา เย็นใส

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก้วผึง

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงศุภัทศิลา คล้ายทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงสยมพร เรืองอร่าม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงสัจจานันท์ พุ่มลำดวน

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงสิริกร ปนทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงสิริกาญจน์ น่วมวัตร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงสุชาดา กิงทอง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา อำพร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงสุพัตรา มันคงหัตย์

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงสุวนันท์ นิมละออง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงอมลวรรณ บานแย้ม

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงอมินตา รุ่งเรือง

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงอรทัย หนูปลอด

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงอธิชา เอกอุ่น

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๒ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงอริสรา บุญเล่ห์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงอรุณี เกตุแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงอลิสา โพธิทอง

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงอัญกร ยิมจินดา

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงอัญชลี ไกลเนียม

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงอาทิตยา เหียมหาญ

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงอาทิตยา เกตุกร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ แสงอาทิตย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๑๘ เด็กหญิงกรองกาญจน์
เครืองทิพย์

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายนฤเบศร์ สุพรรธมิตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๒๐
นางสาวนรมน หอมกลบ

๒๓/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๒๑
นางสาวรัตน์นรี บุญจันทร์ศรี

๒๘/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนคงคาราม วัดคงคาราม  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายพชระพลล์ อุดมเจริญศิลป์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายรัฐธรรมนูญ อินทราพงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายกิตติกวิน แสงอ่อน

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายฐนวัฒน์ คณาทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงฐาปนี คงทวี

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายปุญญากร ใจกล้า

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายกฤษกรณ์ หาญชนะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายบุญญพัฒน์ เทศสาลี

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายณัฐกร ปานมณี

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายศุภณัฐ เฟองฟู

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายอลงกต ทัดรัด

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายสิทธิโชค ดวงจิตต์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายอนุชา สรรพการ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายศาสตรา พรายแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายอติยะ เงินระย้า

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายกนกพล คลังทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายณัฐชนน จันทร์อยู่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายปรีดา โพธิทอง

์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายอัครชัย แก้วสะอาด

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ โพธิทองละดา

์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงสิรามล สีสุกใส

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา เปลียนสาท

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงกฤษธีรา กำเนิดเพชร

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๓ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงธัญวลัย บุญเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๔๖ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
สีเลียง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงพัทธนันท์ คงสระ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงกัญญาพร เนียมเกิด

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงธนวรรณ ทิพย์สังวาล

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงธาริษา แปนแหลม

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงบุณยนุช พูลสุข

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร แจ้งเรือง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงกนกวรรณ พูลพิพัฒน์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ เรืองอร่าม

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายศุภณัฐ แววนิล

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายธนพัฒน์ แจ่มบุญมา

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เปรมปรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายสุคนธวิทย์ ศิริภักดีกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายสายชล โตแตง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายพากร เจริญลาภ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงเจตสุภา ปูนาค

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ มีนุช

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงชญานิน ช้างนำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงฐิรัตกาล มีมาก

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงพัชรพร กลัดแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงอภิสรา ปนลุม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงเกวรินทร์ รุ่มรวย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงนันท์นภัส สว่างใจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ โหจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายกฤตเมธ เปรมใจ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายปภังกร คงถาวร

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายนันฒิพัฒน์ วังเวงจิตต์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายภาคภูมิ นิมละออง

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายหาญกล้า สืบประดิษฐ์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายธีธัช เทียมทนงค์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ดวงเด่น

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายวีรภัทร แตรสังข์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายรัฐพงษ์ แย้มผ่อง

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงวริศรา เจริญคุณ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๔ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงวรรณวิมล ม้านสะอาด

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงจิระประภา นุชสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงพัชราภา พิลึก

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงธนาวรรณ เอียมผึง

่ ้

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายเอกภพ แฮวอู

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายทศพร ยืนเยียม

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายพุทธิพงษ์ ดาววิเวก

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์จ้อย

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายอนุภัทร พิมพ์เสน

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายปุณญากร บุญรัตนานนท์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายบูรพา จรรยางาม

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายพีรณัฐ แซงวงษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายธีรวัชร น่วมสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายรณพีร์ บรรเทิง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงจิระประภา นวลสี

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงสันทยา จันจิต

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงนันทิยา สุดชูเกียรติ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ องคเรียน

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงวิไลวรรณ ใจทน

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงกัญญานัฐ เอียมพักตร์

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงสุภาพร ฉวีวรรณ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ เทศธรรม

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงระวีวรรณ ฤทธิบัว

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงชลธิชา สุกแสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายธนภัทร บัวงาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายอดิศร บุตรทิพย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายพงศกร ทองคำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายพุทธิพงศ์ เทียนทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายวรเมธ พ่วงศรี

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายเพชรนคร ทิมทอง

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ใจบุญ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายจิรกิตต์ ท่านกเอียง

้

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายภัทราวุธ ชีวตานนท์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงศิริพร อิมใจ

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงณัฐพร กลินจันทร์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๕ / ๑๒๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงภัทราวดี โตใหญ่ดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงวมินทา แก้วพรายตา

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงพิตราภรณ์ ชันเจ้า

้

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงธมลวรรณ ทิมทอง

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

แตงพลอย
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงสุจิรา เรืองโรจน์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงชลธิชา แซ่ส่วน

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงกัณฐิกา ฤทธิเลิศ

์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงณัฐวรรณ เชือชัง

้

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ แก้วศรีสุข

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงมณฑกานต์ ลาภประสิทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงศริษา กลินอ่อน

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงกุนนัดดา หงษ์พันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายภาณุวิชญ์ ขำเพชร

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายพีรภัทร์ คนคล่อง

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กลินเชย

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายสิรดนัย พูลเกิด

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายพรหมพิริยะ บัตรพันชนะ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงภานุมาส พงษ์พันธุ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงวาริกุล เกมชัยภูมิ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงกุลธิดา จันทร์อยู่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงธัญมน จันทร์นาคา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายธนภัทร จิตจำนงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายรัฐภูมิ เส็งขยัน

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายอนุพงศ์ คงหิรัญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายสันติสุข เทพสูตร

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงธิศิกร แตงอ่อน

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายวัชรพงษ์ คอเหลียม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายวัชรวีร์ เอียมสำอางค์

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายวัชรวิชญ์ เอียมสำอางค์

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายปราโมทย์ สินแดง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายพรหมพิพัฒน์

ทับทิมไทย
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงอนัญญา สารารัมย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงนีราพรรณ ขาวสนิท

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงเกวลิน ใจดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๖ / ๑๒๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงสิริพร อินทรคุปะกุล

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายธนกร คำโพธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายจรณินทร์ จันทร์ศิริ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายรัฐภูมิ เนียมแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายสหภูมิ พลชัย

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายณัฐชนน ระเริงทรัพย์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายพฤศกร เจริญสุข

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายกฤตเมธ โพธิชะอุ่ม

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายนราวิชญ์ ตาละลักษณ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงศิริพร สิงห์โตแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงชนันภรณ์ เผือกผุด

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงศิรภัสสร สามงาม

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ นิลกัณฑ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงวรดา ศรีจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร

บัวไสว
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงพรรวิศา เพชรย้อย

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงพนิดา คงรอด

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงประกายดาว เต็มทวี

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงปวิชญา สาบุตร

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงอลิษา จอมเผือก

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงจีรนันท์ วงศ์ด่วม

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงวรัมพร ทศพล

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงศรัญญา แปนทอง

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงชัญญานุช ไทยกลัน

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงอภิชาดา เกตุชู

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายปติณัช มาคล้าย

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายพิฆเนศ ฉลาดเลิศ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายธีรพงษ์ สุขเลิศ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายศรายุทธ อุสาหะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายพลวัฒน์ ดาวกระจาย

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายนพนันท์ บุญมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายก้องภพ มาคล้าย

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายโภคิน เขียวขำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายจิรายุ มาแผ้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายวรุฒ รืนรวย

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๗ / ๑๒๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีในบ้าน

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายภัทรดนย์ นันทกิจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายวัลลภ ทองหยด

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายรัตนศักดิ

์

ใหญ่ประเสริฐ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายนวพล เขียวขำ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายณัฐพล สังข์สนธ์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงณัชชา ม่วงงาม

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงโชติรส สังขลาโพธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงภัทราพร พันธ์หริง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงชลธิชา สุขสบาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงชนิศา เนตรสุข

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงสาลินี เชียงเกษม

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงภาณภัทร ลำเลิศ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงภัคนันท์ ทับทอง

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงนภัสนันท์ โยธะกา

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงธิดาวรรณ เจิมวงษ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงอรัญญารัตน์ ธำรงดิเรกฤทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายมนทกานติ ช่วยชุมพล

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายนภดล อินทร์แปน

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายวรชิต อินทร์ชาวนา

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายณัฎฐากร สืบเนือง

่

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงสิรภัทร ถนอมนาค

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงนันทยา อินทราพงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ บัวหลวง

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ พันธ์เขียว

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงอินทิรา ใจชืน

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายณัฐกิจ ทรัพย์มงคล

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายมงคล เพชรศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายธนนันท์ พุ่มศรีเมือง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายสมเกียรติ พูลสิน

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายปฏิพล สว่างจิตต์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายกฤษณะ แต่งประวัติ

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายอานุภาพ โกศลพิมลการ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายปริญญา เสริมสิทธิวรคุณ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายพัชรพล บุตรเล็ก

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๘ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงดารานีร์ อ่วมอู่ม

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงแอนลิณี เอกวัตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงเกตน์สิริ อำพันธุ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๒๓ เด็กหญิงเพชรรินทร์พร
มีแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงสุชัญญา ฉวีวรรณ์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงภีรดา จีนสกุล

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ คุณมี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายวันฉัตร พ่วงพันสี

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายพิชญะ พุ่มพวง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายธเนศ สาแฉล้ม

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงสุพิชชา รัศมี

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงชุตินันท์ อ่วมบุตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงศิริพร คำภิระแปง

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายจีรยุทธ เกตุงาม

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงอารยา เขียวขำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายพีรภัทร สืบภู่

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายปยะ อันทะสี

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายพัฒนรัตน์ ธัญญชัยพัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายปญจพร กลินนิรัญ

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงเปรมกมล ถนอมศิลป

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายนวพณ รำพึงวงศ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงพิมชนก โพธิศรีสูง

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายอภินันท์ อุ่นเปนนิจ

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายนครินทร์ บุตรจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายสกุลเพชร บุญมา

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายสหรัถ คมขำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายณัฐพงศ์ บุญนาค

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายพิสิษฐ์ รอดสวัสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายศักดิเดช ว่องกรณีย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายวรเมธ อ่วมละออง

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายวิชญะ อ้อยทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายคชภัค ประทาพันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายสุทธิกานต์ มิตรรัน

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายจักรภพ จันทร์แสง

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายภานุวัฒน์ สมบูรณ์ศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๙ / ๑๒๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงสุภวรรณ พรมแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงปาลิตา เพชรแย้ม

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงพรนภัส แสงอ่วม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงรุจิรา แซ่เข่า

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงจารุวรรณ รืนสม

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงจารุวรรณ ปอวังตะโก

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงพัชญ์ฐกัญ เหรียญประดับ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงโศจิรัตน์ วิยะโส

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงพรรณปพร สะอาดนัก

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงตีรณา คนไว

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นิมสะอาด

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงสุภาพรรณ ทองอินทร์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงเบญจา เภารัศมี

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงนภัสรณ์ น้อยแนบ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงปภิสรา จันทรสกุลโชค

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงวิภาดา สีแจ้

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงปรายมนัส ปานฉำ

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงชนัญชิดา กิงกืย

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงบุปผาทิพย์ เกตุสุวรรณ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายณัฐพล กอนใย

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงญาณิศา นนทราช

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายธนพล แสงศิริ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงกิตตินันท์ เครือนาค

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงณัฐณิชา พันธเสน

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงนิกชภา พรหมชาติ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ นุชเนือง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงญาณิศา เกิดมังมี

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายธนาธิป บัวงาม

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายธนพงษ์ ทับจิตร

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงอภิญญา มันการ

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ ทรหด

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายณภัทร วิไล

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายพงศ์ธร มีจันทร์ทอง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายกมลภพ ทองมังกร

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายกุลวัฒน์ เรืองสุวรรณ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๐ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงชนิดา สุสุวรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายพิพัฒน์ จันเทศ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายคณิศร ขำวิไล

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงกาญจนา บุตรงาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงพรนภัส มากแสง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงฐาปนี เพิมสิน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงญวิภา ปอมทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงกนกพร เรืองเดช

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายจรัลชัย จันทรผัน

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายธราเทพ เตชะเดช

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงพัชราภา มีบุญญา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ มีบุญญา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายกฤษดา โยนะพันธุ์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายวีรภัทร คุ้มประคอง

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายธนภัทร เพิมผล

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายอภิชาติ บุญมี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายธนเดช แก้วพิมผา

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงนภัสสร กะลำพัก

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายองค์การ ทองนันท์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงปารีณา สุขปน

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงปทมวรรณ รุ่งเรือง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงภรณ์ชนก สินเมือง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงจันทกานต์ นาน้อย

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงเมธาวี เจริญสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงปรีชญา วันทา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายชัยยันต์ สุวรรณบุตร

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายสุรเดช ขาวแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงวรรณิกา กาลวงศ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายอานนท์ นามเตียะ

๊

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงญาดา วงค์วัทกี

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงชิดชนก สมสุข

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงพริมมิตา ใจอาสา

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายประกิต แพรงาม

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงชลธิชาณ์ ใจบุญ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงคงขวัญ อินชูรันต์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๑ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายธีรภัทร แทนเจ็ดริว

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายกิตติพงษ์ อาจหาญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีศักดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายวรวุฒิ เสลาคุณ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายบุลากร อยู่สวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายมานิต อินทร์พรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายรัฐฤทธิ

์

วงษพันธ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายยศสุนทร โสภณ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงวรรณวิภา รอดคง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายวัชระพงศ์ สุขขี

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายกิตดิธัช เอียงสา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายนภัสกร ทองรอด

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายปองเดช ศรีวรนาถ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายรพีภัทร นันทะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายนรากรณ์ ผึงผาย

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงวรรณธิดา ช้างเผือก

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงรัชนี กันฑ์กูล

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายยศสรัล บุญจัน

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายเกรียงไกร วงศาสูง

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายภูมิพัฒน์ ตะสาริกา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายยุทธพล ดาวกระจาย

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายยศธร รำทะแย

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทร์ประเสริฐ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายนัฐพล ส่งมณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายยศพล ว่องกรณีย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายเจษฎา ทองเหลือ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายราชนาวิน ถินประยงค์

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายรุ่งโรจน์ ทัพเล็ก

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายณัฐกฤต เกตุบรรจง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดทิน

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายภัทรธร สีมาก

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายพลภัทร ขุนสมาน

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงปารมิตา แสนลำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงศรุตา คล้ายแสง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายพรภวิษย์ อินทรัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๒ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายสุพจน์ อินทร์วงค์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายธนกร อาจคงหาญ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไร้ญาติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงฐิตาภา แพรงาม

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ สาพัสดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายคุณานนต์ คุ้มปอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายธนภัทร คงทวี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายธีรเดช เผือกพันธ์ด่อน

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายมงคลชัย พูลทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายพาทิศ ทัศแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายวรเชษฐ แซ่หลาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายเพชร สุริยะเนตร

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายรัฐภูมิ ผูกศิริ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายธีรเดช วัฒโน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ วิเศษจนา

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายสุขประเสริฐ ครุฑมีชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายปรณัฐ ภู่พระภา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายธีรทัศน์ ดังสนัน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ม่วงนาค

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงมัทนียา ทิพผล

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายธนวัช ถาวรนาน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายสิรภพ สาคร

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายศุภชัย สุวรรณบุตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายกรวิชญ์ จานทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงพันธิภา น้อยสุรินทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงจีรนันท์ แดงปุน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงณัชชา โตจิว

๋

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายภาณุพงษ์ แจ่มจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงเสาวณีย์ เกิดผล

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงศศิวรรณ จุไรยานนท์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา บ่อแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายจิรายุ แดงมาดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายภาธรธฤต เปยมพูล

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายธนพจน์ กุมผัน

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายรัตน์ชานนทื เหลืออ่อน

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๓ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ม่วงทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงสรัญญา ไมตรีจิตร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงณัฐวดี บัวประคอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายเจษฎา นวลมาตร

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายธีรพล จันทร์ปรุง

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๐๐ เด็กชายปกรณ์เกียรติ เหมือนมิง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายยุคลเดช พงษ์จุ้ย

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงสัจจพร สวัสดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลิมวิวัฒน์

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายจิรภัทร คล้ายแสง

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายอุดมพล

จงปญญาประพันธ์ ๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายธรณัส กันทวงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงธนิษฐา รุ่งเรือง

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ วัดกุฎีดาว  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายกฤตลักษณ์ ลิมสุข

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายเจษยุคคล นกงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายชัชนันท์ คำสิงห์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายวิญู นิรันตรานนท์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ศรีสุขใส
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายณัฐรัชต์ ฉิมเฉย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายตาณ อุดมสุด

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายธนานพ หล่อภูมิพันธ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายธีภพ เจริญศิริ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายบุณยกร กำเนิดเพ็ชร

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายพลกฤต สุขประเสริฐ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายพัทธดนย์ พิมาย

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายเพชรเงิน เดชอุดมวัฒนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายภูดิศ ผ่องผิว

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายลัทธวุฒิ บุญมีโชติ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายวริศ เทียนไชย

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายวสุรัตน์ เล้าโลมวงศ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายวายุภัทร บุญมาก

๒๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายศุภกฤต พูลสุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายอธิชนม์ เฝามัน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ พลับวังกลำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงสุธีกานต์ จรุงธรรมโชติ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๔ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงณภัทร เอียมองค์

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงณัฐรดา จันทเกตุ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงณัฐระพี อุ๋ยตระกูล

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงธัญติตา แก้วรุ่งฟา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๓๔ เด็กหญิงพลอยพระยา
ยิมแย้ม

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงพิมพ์มาดา อร่ามทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงมณีอร อาจศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงรัศมินิชา

์

มันหมาย

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงสุวภัทร หิรัญวงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงอรินทร์ชญา เผือกทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชาย`กรวิชญ์ กิติยะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชาย์ณฐกร คำหริง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายณัฏฐ์ธนัน อารมย์ดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายทศพร อักโขพันธ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายปวีณ แย้มสรวล

๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายปุณณพัฒน์ แก้วเสียง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายสมิทธิ

์

โมรา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายอดิเทพ นิมนวล

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายอนุภัทร ไกรเพชร

๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายอภิรักษ์ รุ่งอโนทัย

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายอัครพล แสงจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายอุกฤษฏ์ บุญจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงกานต์สินี นุชสวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงจินตภา บุรีกุล

๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ สุขอร่าม

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงญาณิน ชูเชิด

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สัตบุตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พุ่มจิต

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงศ์รักกิจ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงณัฐกมล แซ่อุ่น

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงณัฐณิชา คนคล่อง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงณิชากร ทองอรุณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงเนตรนิติ ธรรมจิตต์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงบุณยานุช อ่อนศรีทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงปาณิสรา คงคาเพชร

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๕ / ๑๒๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงผาณิต พราหมณ์แก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงศุภิสรา คูภาภรณ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงอัญมณีวลัย ณ ถลาง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายกิตติพศณ์ เรืองสุวรรณ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายกิตติภูมิ อยู่มาก

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายคณิน เข็มกลัด

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายจตุพล บุญโพธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายณัฐกมล ยาวไธสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายดุลโกวิทย์ แก้วกุลเศรษฐ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายนราธิป ธนูทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายพันธกานต์ เนียมสิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายพุทธิพงศ์ ปนภู

๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายวฤนท์ แก้วมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายศักดิพล

์

ทับสี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายศุภกิตติ

์

เพ็งอร่าม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายสิทธินนท์ เกตุแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายอริญชัย เตรียมการ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายอิทธิชาติ ความลับ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายอิศรา บุญมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ไชยชโย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงกันติชา แตงอวบ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงกานตญาณี สมบูรณ์อยู่สกุล

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงจิรินันท์ โรจน์รวี

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วคำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงชนิสรา เจริญสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงธนธรณ์ ประทีปพิชัย

๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงพิชชาภา มะลิทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงพิยาดา แสงนวล

๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงสุธาสิณี เถาว์น้อย

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงสุปรวีณ์ อยู่ใจเย็น

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงอภิญญา เชือแถว

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงอมิตา รุ่งเรือง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายกรวิชญ์ มณีรัตน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายกษิดิเดช

์

ไข่แก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายชัยภัทร เนตรกาศักดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๖ / ๑๒๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายณัฐ เถือนกลิน

่ ่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายธนพล พรหมประเสริฐ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายธนพัฒน์ พิทักษ์พงษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายนรุตมา สิทธิชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายนวภัทร พรหมบาง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายพิเชษฐ์ คลับคล้าย

๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายภัทรกร จารุศิริพจน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายภูต้นนำ วรรธนะวรากร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายศักดิสกุล

์

เกือสกุล

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายสธนทัต แตงอวบ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายฐิติ สามทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงกมลขนก คล้ายคลึง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงญานิสา บัวจีน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีพนมวรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงพีรดา เปรืองปราชญ์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ปานทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงวรัชยา คุณนะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงวิรดา นุชสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปลืมจิตร์

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงณิรชา รักยิง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงสุธีมา บุญคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงสุภัสรา ยานะวิมุติ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายจิรภัทร เปยวน้อย

๒๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายชัยวัตน์ ศรีสังข์งาม

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายตติยะ อินพรม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายธราธร คำใส

๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายปยะพร แนบชิด

๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายภาคิน คงเสถียร

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายภานุพงศ์ กรุดนาค

๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายภูริภัฏ อยู่สุวรรณ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายวรพณ สาทะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายศุภสิน บุญศรีนุ้ย

๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายสหรัฐ อนุสนธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายอติชาต ทองเปลว

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงกีรติ

กังวานเลิศปญญา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๗ / ๑๒๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงฐิตาพร ทองทับ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงณัฐชยา จูน้อย

๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงณัฐมาพร สมานมิตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงดลนิสา จันทร์นาค

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงธนวันต์ คงพฤฒิโรจ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงปพิชญา ภู่เพชร

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงปณฑรีย์ แตกช่อ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส รักขนาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงสิตานัน พุ่มเมฆ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงสินีนาถ พัดทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงสิรินดา ศรีสุพรรณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายกรวิทย์ เกิดรอด

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายจิรกิตติ

์

อุทัยธรรม
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายชนุดม จันทร์ปลูก

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายณัฏฐ์นวัต จันทร์ศิริ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายณัฐพัชร์ วิชชุปกรณ์วณิช

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายธนธรณ์ ทองเกิด

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายธนาธร พรทวีทรัพย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายปฏิพัทธ์ ติฐิโต

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายพสิษฐ์ ผลวิเศษพรสุข

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายพันธกานต์ ทองเงิน

๑๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายวชิรวิทย์ จิตรตระวี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายวรวิช เสนานนท์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายเวชย์พิสิฐ ลักษณะโต

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายศิวกร นาควิเชียร

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายสิริ บุญเทียง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงเกศวดี ปงลังกา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงจิดาภา สังข์พุก

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงจิรพร สนิมทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงญาตาวี สินสวัสดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงณัฐนันท์พร มังมี

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงธนิสร ไทยราช

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงปางพิชญา เดชมาก

๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อุทัยธรรม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงวิชัญญา สาพิมพ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๒๘ / ๑๒๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงวิรัลภัส โมฬ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงวีร์สุดา ชูจิตร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงโศภิษฐา ทับล้อม

๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงอภันตริรัตน์ รัชตเศรษฐ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายก้องภพ รุ่งวัฒนานนท์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายณัฐภัทร เศวตสุวรรณกุล

๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายถิรวัฒน์ ทับทิมแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายทิพวัฒน์ สินธุพัฒน์สุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายธีธัช ภัทรศิริกุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายปณิธิ ปรัตถจริยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายปาณัสม์ เล็กพิทยา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายพงศกร ฉิมเฉย

๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายพัสกร ฉำแสง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายพีรวัส ทศลา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายภาคิน บุญยะประสพ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายภูริพัฒน์ นิลเรือง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายรุพัศน์พงษ์ อินชืนใจ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายวิสุทธิ

์

ชูจิตต์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายศุภกร กล่อมอำภา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายศุภกฤต จงอ่อน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายโสภณ พุ่มไสว

๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงกานต์สิรี แก้วใส

๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงชินา รัตนจงจิตรกวี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงญาณิศา ไชยแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงญาณิศา เหมืยดไธสง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงนภิสา แก้วเจริญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงนัทธมน ชัยสิทธิสงวน

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงนันทนัท วงศ์สมุทร

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงปณณพร มงคลกิจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงปุญญ์นิตา เสรีพงศากร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงพลอยระวี เพชรงาม

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกษร

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงภัทริยา เปนศิริ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงวรดี ชลนภาสถิตย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงศุภมาส มะลิทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงสาธิตา อุทัยธรรม

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงโสวรรณ ลิขิตไพบูลย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายกฤตยชญ์ คำสกุล

๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายกัญจน์ตินันท์

ั

สุขกลัด
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายฉัตรณรงค์ แสงศิลา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายณัฐชนน ทันใจ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายณัฐพงศ์ จิระเพชรอำไพ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายนรรณภพ เพชรประดับ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายภูวมิณร์ ตากิมนอก

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายเศรษฐรัตน์ บัวจีน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายอธิศ เติมศักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายอัครพนธ์ บุตรสา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ รัตนพิทักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงจิรภิญญา จาตุรันตกุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ชูสกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงตริตาภรณ์ อุ่นโรจน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงธมลวรรณ ทองดอนเมือง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงธัญพร สระแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงธิติมา พูลพิพัฒน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงนภาพร แสงอำภา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงนริศรา บุญแท้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงปณิฏฐา ผลเต็ม

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงพัณณิตา นิลสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงพิยดา บัวสุ่น

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงราณี บุญเพ็ง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงวนัสรัช รัตนภิรมย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงวารุณี ฟกสังข์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงสัณสินี ทองนวล

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงสุทธิดา พงษ์สัตตะนาค

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายกัญจน์ พุ่มพันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายกิตติธัช คงเดช

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายกิติภูมิ จันทร์นาค

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายณัฐพนธ์ จิระเพชรอำไพ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายธนพัฒน์ แจ่มแจ้ง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายธัญญธร ธนูทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๐ / ๑๒๒
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พบ ๒๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายนนทพันธ์ พุ่มเจริญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายนิติภูมิ ทองเพ็ญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายปภาพัฒน ศรีประภา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายพชรพล คงสนิท

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายเพชรนรา แก้วโกศล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายศิวกร เลิศทวีวัฒนา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายศุภณัฐ เดชศิริ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ครึกครืน

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายอนันดา พึงพินิจ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฟกเขียว

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงจิรนันท์ ทองศรีสกุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงชวินนุช ปตวิบลเสถียร

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงฐานิตา กลินเกลียง

่ ้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงณิชา เตียวรุ่งเรืองสุข

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงเบญจพร จีนกลัน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงปรีดาพร บุญญาหาร

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงภัทรภร สอยไม้

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงศุภสุดา บุษราคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงอภิชญา สรรพอุดม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงเอมนิตา บุญอยู่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายจิระภัทร รากทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายชนพล เขียวประชุม

๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายธนภูมิ อำจิว

๋

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายปริญญา เข็มเมือง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายปวริศ เหล่าช่างธน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายพศวีร์ สายจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายเพทาย นภนฤมิต

๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายภานุพงษ์ กองแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายวีรภัทร มาลัยเลิศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายอรรณพ บุญศิริ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายอลงกรณ์ ก้องพจนารถ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงกชพร สมศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุวรรณเมศ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงกาญจณ์ระวี ฉำแสง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงญานินท์ อมรจุติ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๑ / ๑๒๒
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พบ ๒๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงณิชาพัชร์ ทองมา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงนิราวรรณ หนูเทียน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ยินชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงวรรณชล วีระไพศาล

๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงสโรชา นฤคุปต์ชาญชัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงสุชาสินี บุญโพธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
วัดช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายสุรภัทร เหลืองเจือย

้

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายธนพล พึงพงษ์

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายอัครวินท์ ทองดี

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายวรกันต์ ดนตรี

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายวิญางกูร สุทธารมย์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายอัศวิน ติดต่อ

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายปณณธร ดิษฐประดับ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายธนวัชร อดทน

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายพิพัฒพันพงศ์ คงดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายธนโชติ โพธิทอง

์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายพัทธพล ยอดใจ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายกฤติน จารุรัตนชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายตรัยคุณ แก้วศาลาภูมิ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายวัชรพล วะชังเงิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายชินวัชร์ ทรัพย์เพิมพูล

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายอัศวิน นวมภักดี

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงรุ้งทิวา สอนบุญ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงวรรณษา ขวัญเจริญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงมุกดามณี มอทิพย์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงธีรดา ผ่องศรี

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงวิริยาภา เมืองถาวร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงณิชกุล ศรีประดิษฐ์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงนลัทพร บุญมี

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงปยวรรณ สุขรอด

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงณัฐรดา มันคง

่

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงพอเพียง มันผึง

้

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงภัศรา ชินสุวรรร

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงวรรณรดา โพธืประภา

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงสุธินี จันศิริ

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๒ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยะโสธร

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงพรธีรา ชูเกียรติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงบัญฑิตา น้อยวงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายธนกฤต นิลพินิจ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายปวิช ภู่พราม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายณัฐวิชช์ ศิลปประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๑๖

เด็กชายณภัทร เกตุมังมี

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายพงศ์รพี เพ็งพิณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กชายธนพัฒน์ นกแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายเอกภูมิ ไหลล้น
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายฐาปนา วงศ์เทียนหลาย

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายภูวิศ ชมพูพวง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กชายศิรายุ รุ่งแสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๒๓

เด็กชายเอกศักดิ

์

เดชะเทศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๒๔

เด็กชายณัทพล ศิริรชตไพบูลย์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายชนะสรณ์ พวงไพโรจน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายรพีวัชร์ เจริญเศษฐี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๒๗

เด็กชายยุทธนา สีนวล
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๒๘

เด็กชายอริญชย์ อรุแย้ม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายวีรภัทร นาคทิพย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงโชษิตา อุบลน้อย

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงพีรดา ชวนะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๓๒

เด็กหญิงกรกนก สมุดใหญ่
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงศิราศิณี เอกทัศน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงจริภัทร รุ่งโรจน์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงจิรวรรณ รามเมือง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงกรวรรณ จันทร์สมบุญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงสุวพิชญ์ สิมศรีพิมพ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงสวรรยา แสงดี
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงนพวรรณ มีทรัพย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงปริชญา รัตนหานนท์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงพรวรินทร์ โมรา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงณัฐยมล สวนน้อย
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๔๓

เด็กชายธนลภย์ พรามคุ้ม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๔๔

เด็กชายวรกานต์ พูลแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๓ / ๑๒๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายศุภวัฒน์ สุวรรณโน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายอภินัทธ์ ศิลปศร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๔๗

เด็กชายสรวิชญ์ สายอินททร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายจิรภัทร อิงนิม

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๔๙

เด็กชายธนกร ก้อนวิจิตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายณฐนนท์ ดำสอาด

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๕๑

เด็กชายกฤษกร เอกนก

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายรณกร ลาภเจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายภูวิศ วิภาสชีวิน
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายภูวดล อ้อยทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายประภากร รุ่งสว่าง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กชายกริชติพล ุชุ่มจิตต์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายนิติภูมิ เทพอาสน์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๕๘

เด็กชายภาสวิชญ์ มังสมบัติ

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๕๙

เด็กชายศิวกร อยู่ทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงสรัลชนา บัวทรัพย์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงจิดาภา มณีฉาย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงปราณปรียา ช้างเล็ก

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงณัฐกมล กลัดทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงทิตย์ติยา แพทย์จะเกร็ง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กหญิงภัณฑิรา ปนเหน่ง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี แพงดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงอาภัสรา โรจนวิศิษฏ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงวราภรณ์ อุ่มบุญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงจีรนันท์ อินทร์พรม
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงทอฝน จับใจ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงสุพัฒตรา มีพราย
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน ครืนจิต

้

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงชนพร สังข์พุก
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายณภัทร ชูเนือง

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๗๕

เด็กชายอัครภัทร อนันนต์หลาย
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กชายธนพล ปนพงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กชายสิงหา สุกสว่าง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายสิริภัทร นองขมวด
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๗๙

เด็กชายทวีโชค สวนมา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๔ / ๑๒๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายธีรภัทร ตาละลักษณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายธนกฤต ทองนิม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๘๒

เด็กชายรัชชานนท์ บุตรวัตร
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายกันตพงศ์ กอสวัสดิพัฒน์

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๘๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ไหมละออง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กชายธนรัตน์ สุริยัน
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๘๖

เด็กชายกิตติภพ ดีฉำ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายวชิรวิชญ์ วีสม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายธนพัต พุทธสวน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๘๙

เด็กชายสิรภัทร เครือนาค
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงจันทิมา เทศสาลี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทองขาว
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงจิรัชญา สืบเซ็ง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงพิชชาพร บัวงาม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงพิชญาภา พันธ์กลิน

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงวริษฐา รักเจียม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงชนิศรา ชวนะ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงวรพรรณ แสงแดง
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงวรพร อักโข
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงสุพัชรี เกลียงช่วย

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงจิดาภา อาจเทศ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงชญานิษฐ์ จุ้ยมี

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงบุญญิสา อิมจิตร

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงปรียนันท์ ประทีป

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงณัฐวศา อ้อยทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงแสงตะวัน ดีฉำ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายภูริณัฐ ภูมิสวาสดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายอัมริส ยอดขันธ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายอชิตพันธุ์ ยูนิพันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๐๙
นางสาวณมณ กนกหิรัญ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงเชิญบุญ อักษรผอบ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงรอยพิมพ์ เจือบุญ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงจิดาภา เอียมสำอางค์

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กหญิงศิริพรรษา ม่วงน้อย
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๑๔

เด็กหญิงสุฐิตา นิลงาม
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๕ / ๑๒๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงภัคธีมา ดีเซ็น

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กหญิงภทรพร ยิมรอด

้

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายกรองเกียรติ กานุวงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายปภิณวิช พิมลศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ จันทร์จุติ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายกฤติน เริมคิดการ

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๒๑

เด็กชายอัฐทวี คงสบาย
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กชายปริญญา รังศิโรภาส

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กชายคุณาสิน พูลเพิม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๒๔

เด็กชายกฤษฎา คล้ายทิพย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๒๕

เด็กชายชศกร อุนาตุโล
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายชัยนันท์ คล้ายทรง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายชนสรณ์ เลิศเวช
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายปูรณัธฤทธิ

์

เดชโหมด

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายปติณัช ร่ายเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายพงศ์ปณต จันทนา

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กชายพัสกร เสียงลำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๓๒

เด็กชายภูวเดช ตันบริภัณฑ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๓๓

เด็กชายวรพงศ์ จันทองจีน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงนิรดา พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงภักจิรา โอษฐ์แก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ นิมฟก

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงวงศ์วรา ยุวภูมิ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงวรกาญจน์ ขวัญใจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงวรนิษฐา ฉิมพาลี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงสุภัชชา มูลสอาด

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงอาภาวรรณ เชือมขุนทด

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญยะโพธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายธีรฉัตร เด็ดเดียว

่

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๔๔

เด็กชายภักดี ชูก้อนทอง
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๔๕

เด็กชายแทนไทย พุ่มพวง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายเสนธิมน วังนิล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา จันทร์สุก
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๔๘

เด็กหญิงศลิชา พูลสวัสดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๔๙

เด็กหญิงชนัญชิดา พูลสวัสดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๖ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงธนพร ทองเงิน

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กชายธัญยวัฒน์ ศรีใส
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๕๒

เด็กชายเจตน์เพชร กอวิจิตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กชายธีรภัทร โนรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๕๔

เด็กชายยงยศ วงศ์พิพัฒน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายปวเรศ วงศ์บัวงาม
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๕๖

เด็กชายศรณ์ศรัณย์ ขันธ์แก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายปุณณพัชร์ พันออด
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๕๘

เด็กหญิงปณาลี อ้นดิสถ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๕๙

เด็กหญิงลักษิกา นาเมือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงนันทรัตน์ มูลจัน

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงนันท์นภัส มูลจัน

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายก้องฐิติวัสส์ อิมสมบัติ

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายไชยกร บุญญาหาร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายพงศกร อินทะจร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กชายฆรวัษฐ์ ธารา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงรวิการต์ สมานมิตร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงจินต์จุฑา สุขเกษม
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ทวีสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงธันญสิริ เฟองฟูผดุงสิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงดุจดาว อนุกูล

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงณัฐฬกา อนุกูล
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๗๒

เด็กชายฉัตรชวินทร์ เม่งสวัสดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กชายธัญวรัตน์ น้อยอยู่
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายณพวรรธน์ ทันสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงฐิตารีย์ ใจตรง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๗๖

เด็กหญิงณภัทวดี จิตไมตรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงธนวรรณ นาเวช
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงพิริยากร พิมพ์รส
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงสายฝน ทวีเกตุ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงณฐกชกล กุสุมาลย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงชนิดาภา พลยมมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๘๒

เด็กชายจุมพลภัทร์ โรจน์บวรวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๘๓

เด็กชายธนสร ธนมาศชัยเจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๘๔

เด็กหญิงนิภาภัทร์ ร้อยแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๗ / ๑๒๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กหญิงโกลัญญา เกิดรอด
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กชายก้องภพ พงษ์พันธุ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๘๗

เด็กชายสิทธิพัฒน์ นาคะมะนัง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กชายปุญญวัชร์ เอียมอุบลวรรณ

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๘๙

เด็กชายธีรภัทร แจ่มจำรูญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงณิชานาฏ นิยมหาญ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงธิรดา กรวยทองกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายพิรชัช หิรัญพฤก
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงวีรินทร์ ศรีคง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงชญานิศ วาป
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๙๕

เด็กชายธีรภัทร ทองขาว
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงพรนภัสร์ ฐิติพงศ์จินดา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๙๗

เด็กชายกันตพัชร อาจแสน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงปาณิสรา สุทธิ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี วัดข่อย  

พบ ๒๔๖๐/๑๒๙๙

เด็กชายเมธัส ทัศนา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายกิตติพิชญ์ กอพูนพิพัฒน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายเทพฤทธิ

์

เพียรธรรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายพิภัช เวสันเทียะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายชัยชาญ มณีเพชร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายชลันธร อภัยพลชาญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายวรโชติ กฤษติชัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายรวิพล แก้วเกิด

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายวัชรพล กุณฑีทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายปุญญพัฒน์ ดังก้อง

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายณัฐพัชร์ ชูชืน

่

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายรัชชานนท์ บำรุงพงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๑๑

เด็กชายปรุฬห์ พุฒเสวก
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กชายกรธวัช ทนงจิตต์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงพิชญธิดา รอดคง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๑๕

เด็กหญิงหิรัณย์ญา เจ็ดจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงกนกกานต์ คงจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงพจณิชา ใหมลออง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงชยานันท์ คงเมือง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงณิชา บาตรโพธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๘ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงดลรชา บุญถัง

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงพรพิมล สิทธิโชคธรรม
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงวลัยพร บุญจงค์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงรุจิรดา รุ่มรวย
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงสุวิชาดา สวัสดี
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงชนิฎาภา ต้วมศรี
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงนัฐศพร ผลเลิศ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายพิริยะ ภูกิจ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กชายณกรณ์ อิมโอษฐ

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๒๙

เด็กชายปภังกร ล้วนเล็ก
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายรักชาติ เสริมศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายพิชาวัฒน์ หอศิวาลัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายปุณณสิน ลาภเลิศลอย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายบัณฑิต ควรชม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๓๔

เด็กชายชโยดม ฟกเถือน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กชายชลนริศย์ บัวรุ่งหิรัณย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กชายอันดามัน เลิศอาวาส
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๓๗

เด็กชายธิติภัทร์ พิมพ์มานะกิจ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๓๘

เด็กชายรชต จันทวิจิตต์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายจักรประณต กาญจนภูษิต

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายสิรภัทร กริชเพชร

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายธนภัทร แสงหิรัญ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ นุชอ่อง
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงซูหลิง ซู
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงจิราพร เขียวขำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงกฤตพร ยอดหอม
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๔๖

เด็กหญิงวรัญญา รักษาเวียง
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงชยิสรา เล็กน้อย
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ผ่องดี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงณัฏฐินี ประดิษฐจิต
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ พันธุ์แก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงวรีรัตน์ อุ่มเอิบ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงสุภชา เพชรพิทักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงธมกร บุญคำ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงปยธิดา ต่างแดน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๓๙ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กหญิงสวิชญา พึงแพง

่

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงจารุกัญณ์ สถานสุข
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงยุพาพรรณ ศิริวัฒน์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงลภัสรดา บุตรเล็ก
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงกิตติกา มีสีดำ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายพิเชษฐ์ ผ่องเพชร

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๖๑

เด็กชายณรงค์ธร ทองเงิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายวรเมธ เขียวชอุ่ม
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายปรติ สมศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๖๕

เด็กชายคทายุทธ จันทะทัง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กชายกฤษกร เทพนาค
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายสุริยา ผ่องสี
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๖๘

เด็กชายณปภัช เอมประเสริฐ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๖๙

เด็กชายจิรภัทร กนกทิพย์วงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายพีรภัทร์ เทพการุณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กชายธัญวรัตน์ แก้วโกสุม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายเปรมเกียรติ เพนหล้า

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๗๓

เด็กชายพรรษกร แสงนรินทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายอัครวิชญ์ บุตรสา
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายปรัตถกร ฉำมะนา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กชายณัฐภูมิ เอียมศิริ

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๗๗

เด็กชายวรากร สำเนียงสูง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายฤทธิชัย เรืองโรจน์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงพัทธนันท์ พิชยานุวรรต
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงเอืออารี

้

เพชรแย้ม
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๘๑

เด็กหญิงเกวรินทร์ แก้วแดง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินพรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงชนาพัทธ์ สุทัศน์กนก
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงเพชรลดา สินเมือง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงชลณี สกุลวัฒน์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กหญิงนัชชา กุลษรเวทย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กหญิงศรันย์พร เสนาะสรรพ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๘๘

เด็กหญิงรดา อังกินันทน์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงสุชัญญา นิมวาศ

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๐ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงภทรภร เจริญผล

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ทองมาก
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๙๒

เด็กหญิงนภสร รวงผึง

้

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ขุมทอง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กชายปริญญา เลียนชอบ

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายณัฐภูมิ ศรีพงศ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๙๖

เด็กชายสิรภพ สุขลาภวณิชย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายภัทรกรณ์ จังจิตต์วัฒนกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายศุภกร กล้าหาญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายศุภวิชญ์ กล้าหาญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายจิรภัทร จิตจำนงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายวันเฉลิม ทองกลัด

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายภูมินันท์ ปญญาประชุม

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายภูมิรพี เวชกิจ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายภูริพัฒน์ พวงมาลัย

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายปุณยวีร์ พิมพ์ไทย

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายถนอมศักดิ

์

ชูมิตร
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายขจรวงศพล ใจกล้า

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายพีรวิช เดชดวง

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายวรินทร รอดสว่าง

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายปุญญพัฒน์ กรสวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายพชร พงศ์ไพศาลศรี
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๑๒

เด็กหญิงจิราพัชร ธวัชวดีวงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงวิชิตา นาคน้อย
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงอลิชา สุขเอียม

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงธิษณามดี กัณฑมงคล
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สมุทรผ่อง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงกนิษฐา มาคล้าย
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงมาดาพร สุกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ์ คงสุขไทย

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงสุธีกานต์ จุ้ยจงรักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงชวาลา ไชยลังกา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ประสานแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงสุภัสสร แช่มเทศ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงพันธ์วิรา สกิดใจ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๑ / ๑๒๒

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงณัฐนรี ทังทอง

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงรัตนาพร ใบสิริ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๒๗

เด็กหญิงญาดา จีระดำรงธัญญา
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายมรุพงศ์ วงศ์ทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายภูวิศ จันทร์นิล
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายดนัย เนาวรัตน์วัฒนา

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงนันทพร เครืองทิพย์

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงสุรินีย์ กสิวิทย์อำนวย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงปรีย์วรา วุฒิพงษ์อัครกุล
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา พ่วงทรัพย์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงจันจิรา ประกรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายธนธรณ์ อบรม
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายธนบดินทร์ ศรีนวลจันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงมานิตา เดชอุดม
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงอภิชญา บุญประดิษฐ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงโชติกา บุญรอดวรกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงทัตพร พงษ์นาค
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายบรรณวิชญ์ กรุดนาค
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๔๓

เด็กหญิงดุสิตา สกุลณีย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงอริศรา พุ่มโต
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายปริชญ์ โหจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายทรงกรด จันทร์จวง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๔๗

เด็กหญิงจิรัชญา เครืออารีย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงพรพนิต ธนพงศ์ชานนทน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงณิชกุล มีพิมพ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงธนัญกรณ์ โกศลนิรัติวงษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๕๑

เด็กหญิงชญาณี บรรลือทรัพย์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงอชิรญา เขียวแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงมนตรา อยู่สุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงอิสรีย์ บุดดา
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๕๕

เด็กชายพงษ์วิฑิต เวชสิทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กชายวิธวิทย์ แซ่โล้ว
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กชายคณาธิป
จงปญญาประพันธ์ ๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายพิชุตม์ ดวงสว่าง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๕๙

เด็กหญิงพิชชาภา กลินกรุ่น

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๒ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายคอน ชม

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงโสพิศนภา รุ่งกิจทรัพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๖๒

เด็กชายภาวินทร์ ดวงสุวรรณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายศุภกร ชมนารถติกร
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงกัญสพัฒน์ ฐิติพรขจิต
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงกชกรณ์ ลำมะสิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายปณณวัฒน์ อิงปญจลาภ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงกัญจน์วราห์ สุขประเสริฐ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กชายธนเวช แย้มนิล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงปุญญพร เชยสุวรรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายชนินทร์ พิมแสง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กชายกรเอก กุลพานิช.

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงพริริสา ฐิติทศพร
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงโสภิตนภา ศักดิปนทอง

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๗๔

เด็กชายเดชบดินทร์ หมายเจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายแสงชัย เกิดลาภ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายวุฒิชัย จารีย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายพิศวัสน์ เนียมศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๗๘

เด็กชายสดายุ แซ่จู
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายสิรวิชญ์ ฉัตรกรด
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายพงศ์ภัค บุญอยู่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๘๑

เด็กชายกิตติภัค แก้วกุย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๘๒

เด็กชายพลู เงิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา แก้วพรายตา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงศิโรธร แยกรัง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงปพิชญา นิมน้อย

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๘๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เทียนนาค
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงสุพรรษา เข็มเมือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงสุรัศสินีย์ ภาวัฒนมงคลชัย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงณัฐวศา วงษ์ตลอด
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงอภิชญา ชุมเลิศ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงธมนวรรณ มานะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงณัฐพร รักเกาะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดชีสระอินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงชนิกานต์ ลาบุตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ไชยสุรินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๙๔

เด็กหญิงนพเกล้า ขวัญมิงเมือง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ไชยสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๓ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงสาริศา พุ่มผะกา
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ไชยสุรินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงนิลมณี พลายแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ไชยสุรินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พานิชกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ไชยสุรินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงนรมน สงฆ์สาวก
๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ไชยสุรินทร์  

พบ ๒๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงปทมพร ปานสมัย
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายศิรภัค วลัยเพชร

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงปนัดดา บุญเปยม

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเปรมฤดี วัดกำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายณัฐวัตร เต็มเป

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง)

วัดเขมาภิรัตการาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ อยู่สนาน

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง)

วัดเขมาภิรัตการาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงแพรพิไล เพชรพราย

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง)

วัดเขมาภิรัตการาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายศุภฤกษ์ วงศ์ทองดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง)

วัดเขมาภิรัตการาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงสุพรรษา อุ่นเรือน

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง)

วัดเขมาภิรัตการาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงวนิดา นาคอนุเคราะห์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง)

วัดเขมาภิรัตการาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายพิรภพ ปานปกษี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) วัดบันไดทอง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงกัญญาภัค หนูเขียว

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) วัดบันไดทอง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายสนธิ บัวงาม

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) วัดบันไดทอง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงอรชพร หอมหวล
๑๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)

วัดเวียงคอย  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงธนาภา สังข์ทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)
วัดเวียงคอย  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงพิชชาพร สุดสวาท
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)
วัดเวียงคอย  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงวาสินี ถินถาน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)
วัดเวียงคอย  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงภัทรติยา คงสุวรรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)

วัดเวียงคอย  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงจิราพร สมศรีพลอย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)

วัดเวียงคอย  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๑๗

นายราม โตเทียง

่

๒๓/๗/๒๕๒๖
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๑๘

นายศุภกร ปงขำ
๒๖/๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๑๙

นายรุ่งเรือง อิมใจ

่

๒๖/๑/๒๕๓๒
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๒๐
นายคธาเทพ ณรงค์รัตน์

๒๓/๕/๒๕๒๘
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๒๑

นายบุญฤทธิ

์

เอกแก้ว
๒๐/๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๒๒

นายปฏิวัต สีแตง ๕/๖/๒๕๒๘ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๒๓

นายอนุชา สุขเรือง
๒๕/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๒๔

นายกฤษณะ ใจนุ่ม
๒๐/๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๒๕

นายบัญชา หิรัญวัฒนะ
๒๗/๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๒๖

นายนฤมิต เงินทอง ๓/๑๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๒๗

นายสง่า ประจันตะเสน
๑๖/๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๒๘

นายธรรมรัตน์ สายสนิท
๑/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๒๙

นายวชพล ถุนแก้ว ๔/๑๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๔ / ๑๒๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๕๓๐
นายปรีชา สวนมา ๗/๔/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๓๑

นายสิทธิโชค เมืองโคตร
๒๔/๒/๒๕๔๑

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๓๒

นายภาณุพงศ์ เกษสุริยงค์
๒๐/๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๓๓

นายสมประสงค์ คงถาวร
๗/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๓๔

นายณรงค์ ลาภเกิด ๖/๒/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๓๕

นายธีรพงษ์ ปองพรวณ
๑๐/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๓๖

นายทวี จันทะแจ่ม
๒๕/๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๓๗

นายสุรนาฎ อ่อนโพธิแก้ว

์

๓๐/๖/๒๕๓๘
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๓๘

นายเทวิน ลุนลักษณ์
๒๐/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๓๙

นายตฤณพล อิมอก

่

๑๖/๖/๒๕๒๓
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๔๐
นายอนุชา ประสงค์ดี

๒๑/๕/๒๕๒๕
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๔๑

นายชัยชนะ เอียงสมบูรณ์
๒๕/๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๔๒

นายพรพจน์ ศิรินันท์

๑๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๔๓

นายวิวัฒนชัย แจ้งเรือง ๗/๔/๒๕๒๔ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๔๔

นายเดชา เขียวคลี

่

๒๙/๕/๒๕๒๑
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๔๕

นายบ๊วยเซ็ง แซ่ตัน
๓๐/๑๐/๒๕๐๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๔๖

นายมนัส ฉำมิงขวัญ

่

๗/๑/๒๕๓๑ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๔๗

นายไพรัตณ์ แจ่มจันทร์
๑๒/๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๔๘

นายวัชระ แก่นอูด
๑๓/๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๔๙

นางสาวเฉลิมพร พุฒิซ้อน
๕/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๕๐
นางสาวกฤษณา ติเยาว์

๔/๑๒/๒๕๒๙
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๕๑

นางสาวเพ็ญทิวา สีสด

๑๗/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๕๒

นางสาวนันทา เมืองงาม
๑๓/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๕๓

นางสาวเดือนเพ็ญ มีสวัสดิ

์

๑๐/๘/๒๕๓๕
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๕๔

นางสาวกัญญาภัค แสงรักษา ๑/๖/๒๕๒๗ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๕๕

นางสาวปราณี เสถียร
๒๐/๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๕๖

นางสาวสร้อยศิริ ขำพวง ๔/๘/๒๕๓๐ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๕๗

นางสาวสุภาวดี สังวาลเพ็ชร์
๑๑/๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๕๘

นางสาวจันทนา ดิษย์บุตร

๑๙/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๕๙

นางสาวพนิดา กำลังดี
๒๗/๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๖๐
นางสาวกนกพร อินทร์เทียร

๑๘/๒/๒๕๒๘
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๖๑

นางสาวฐิตาภรณ์ ชูเชิด
๒๕/๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๖๒

นางสาวจิราวรรณ เลิศปญญา
๑๓/๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๖๓

นางสาวพัณณ์ชิตา โชคสิริชัยนนท์

๑๔/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๖๔

นางสาวสุภาภรณ์ พรมเงิน
๑๓/๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๕ / ๑๒๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๕๖๕

นางสาวจารุวรรณ พุชารัมภ์
๒๑/๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๖๖

นางสาวสุรีพร ทองคำ

๑๓/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๖๗

นางสาววิไลลักษณ์ น้อยอินทร์
๓๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๖๘

นางสาวสุนิสา บัวคล้าย
๒๐/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๖๙

นางสาวยุพิน มีผล

๓๑/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๗๐
นางสาวกัญญาณัฐ หลำค้าขาย ๔/๘/๒๕๒๑ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๗๑

นางสาวสุนทรี เกตุรัตน์
๑๑/๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๗๒

นางสาวภัสรี วงค์อุตย์
๒๒/๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๗๓

นางสาวศิริรัตน์ เทียนทอง
๑๔/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๗๔

นางสาวสุพิน โรวัชร ๖/๑/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๗๕

นางสาวบุญส่ง ศิรินันท์
๑๕/๘/๒๕๐๗

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๗๖

นางสาวไพเราะ มงคลยุทธิ

์

๔/๓/๒๕๑๘ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๗๗

นางสาววาสนา ชูพันธ์ ๔/๓/๒๕๑๗ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๗๘

นางสาววรรณิภา ดวงหมืน

่

๑๐/๑/๒๕๒๓
เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๗๙

นางสาวพัชริน รักษาราช
๑๓/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๘๐
นางสาวนิภารัตน์ ใจเทียง

่

๖/๑/๒๕๔๐ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๘๑

นางสาววาสนา คำลือไชย ๔/๒/๒๕๓๙ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๘๒

นางสาวสุวนันท์ พรรษา
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๘๓

นางสาววารี บุญชัย
๑๙/๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๘๔

นางสาววราภรณ์ อินทรศวร
๒๗/๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๘๕

นางสาวกาญจนา เครือนาค ๒/๙/๒๕๒๙ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๘๖

นางสาวนราวดี สุขรัตน์
๒๖/๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๘๗

นางสาวภัณฑิรา ภูมิประเทศ
๑๘/๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๘๘

นางสาวกนกขวัญ ทองสุโข
๕/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๘๙

นางสาวจันทิรา บุญรอด ๖/๘/๒๕๓๖ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๙๐
นางสาววรรณดี เกตุอินทร์ ๘/๒/๒๕๒๐ เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๙๑

นางสาวมยุรี จันทเสน
๒๗/๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๙๒

นางสาวเด่นนภา จันทร์กระจ่าง
๒๙/๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๙๓

นางสาวพรสุรีย์ ดีบุกคำ
๒๑/๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางเพชรบุรี กำแพงแลง  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายไกรวิชญ บัวบุตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๙๕

เด็กชายไตรทศ จีนชู
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายภัทรพล แตงพลับ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สวนสวรรค์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๙๘

เด็กหญิงจรรยพร ใจสงัด
๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๕๙๙

เด็กหญิงจิรัฐมณี มันคง

่

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๖ / ๑๒๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงสุชัญญา ส้มเทศ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงสุภัทรา นกเทศ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงขวัญฤทัย สังข์น้อย

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงจิราภัทร เสือนาค

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงชริศา สดแช่ม

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงพิชามญชุ์ อาศจินดา

๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงภรภัทร อินจันทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงศรีอุดมรัตน์ สวยสม

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงพันธสรณ์ มีวาสนา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายจักรภัทร วิไล

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายธนกร กลีบสุวรรณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ ขยันดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงกะวิสรา เจริญสุข
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงชาลิสา พุ่มไสว
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงธีรดา ไหมดี
๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงสลิสา ศรีสม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงอภัชญา เพชรย้อย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๑๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

สินธุรส
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๑๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ช้อยแสง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงวิมลมาศ สังข์นิมิตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงธัญญรัตน์ จันทร์โชติ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงภัทรวีร์ สายสุดใจ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๒๒

เด็กหญิงจิรภัทร นามทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงชญานินท์ ช้างทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายอิทธิพล กาญจนนุกูล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงพัฒนธิดา วงศ์ไกรสิณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มเภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กชายคณาวุฒิ สัมฤทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายธัชภูมิ ทองรุ่ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กชายธนารักษ์ พุศลพงษ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายคณพศ โพธิปาน

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กชายณัฐภัทร นันตาเครือ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายธีรวัฒน์ รจนรังษี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กชายนพรัตน์ โพธิรักษา

์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายพรมหาพรหม์

เปาอินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๗ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กชายโยธิน อยู่ยังยืน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กชายอนุวัฒน์ สังคโลก
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา เจริญศักดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงจิรัชญา ทองพร
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงทิฆัมพร ชูพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงธนพร ทิพย์พิมล

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๔๑

เด็กหญิงปนัดดา เทศลำลึก
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงปยวรรณ กรประสาท
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงพรปวีณ์ สิงห์ตาลกง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงสิริวัลย์ เพชรศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๔๕

เด็กชายณฤทธิ

์

ปอทเจส
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กชายวีรภัทร ม่วงน้อย
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายณัฐพล เพชรแย้ม
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายชนะชัย ปุกเนตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๔๙

เด็กหญิงสุพิชา ชูศรี
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายธนภัทร ดำขำ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงเชษฐธิดา จันทร์แก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงจารุวรรณ เพศย์นิกร
๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๕๓

เด็กชายกนกศักดิ

์

เสมปาน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กชายกิตติวินท์ แซ่เตียว
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กชายชินพัฒน์ เนียมตัง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กชายธนภูมิ พวงไพโรจน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ สีมาก
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กชายธันวา พวงเพชร
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กชายนครินทร์ รอดภัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายพอเพียง สุวรรณประเสริฐ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๖๑

เด็กชายอนาวิน แดงนาพัน
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กชายอนุกูล วงศ์ศิริ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงจันทร์ทรา จันทร์หร่าย
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงจุรานันท์ เกิดทิน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๖๕

เด็กหญิงธัญชนก แสนสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงนพมาศ เทศกลัน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ เมืองขวัญใจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงเมธาวินี ชูชืน

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๖๙

เด็กชายสืบสกุล ขำเพชร
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๘ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงพัชรพร ศรีอุทัย

๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา สังข์ทอง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๗๒

เด็กชายธิติพัทธ์ เอียมเพชร

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ แก้วอำไพ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงญาณาทิพย์ เวชสิทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงธิดารัรตน์ ยิมใหญ่

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๗๖

เด็กชายชาญชัย กลินกรุ่น

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กชายปยากร งามสม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กชายรัชชานนท์ แก่นทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กชายชลสิทธิ

์

แสนหาญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายกิติพงษ์ ตุ่นจิตต์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายเตชสิทธิ

์

ฤทัยสิริสกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายทวีชัย คำคล้าย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายธนกร ศรีเมฆ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๘๔

เด็กชายปยพัทน์ โพธิตาทอง

์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายรวีโรจน์ สอนบุญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายรัฐนนท์ แสงหิรัญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กชายสุพศิน สังข์สุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๘๘

เด็กชายสุริวงศ์ สุภาพันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงจิดาภา ด้วงเกษียร
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงธนภรณ์ ผลโพธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงบุษรารัตน์ ปนทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๙๒

เด็กหญิงรัตน์ติรส หนูผึง

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงวศินี ทองกลำ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ มีลาโพ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงสิริกร ทิพผล
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงอรปรียา ชัยณรงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงณัฐชานันท์ นาคประคอง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงมณธิรา เครือนาค
๒๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายชโนดม วาทะแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงพิศตะวัน ชูเชิด

๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๐๑ เด็กหญิงวาเนสซ่า นำฟา

อรุณชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายชนกันต์ ทองสุข

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงธารทิพย์ ปรายเนตร

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายกฤษณะ สกิจใจ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๔๙ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายณัฐภัทร วงษ์น้อย

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญปกครอง

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ เกิดส่ง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

หินผา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายนภัทร สายสินธ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ทองมี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๑๑

เด็กหญิงเมธาวี สาริบุตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายกนกพล พุ่มนุช
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายชนกชล จันทร์หอมหวล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายชุติพงศ์ แก้วเม้า
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๑๕

เด็กชายต่อศักดิ

์

เติมยศ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กชายสุวัฒน์ อรุณโชติ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กชายอัศวิณ เหงียมสง่า

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงเกวลิน เกิดสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๑๙

เด็กหญิงชิดชนก หินลาศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงสุพิชชา น้อยแนบ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงอังศนา ไชยเวช
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๒๒

เด็กชายพลวัฒน์ ศรีมหาดไทย
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงเสาวรส เจริญทรง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กชายปฏิภาณ มอญสันเทียะ
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กชายจุตรภัทร จิตต์สวัสดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กชายกฤษกร จันทร์มิต
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๒๗

เด็กหญิงชลลดา ใจดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงลพัชรดา พิรักษา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงศิรินภา พราหมณ์คลำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายปภังกร นวพาณิชศักดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร กำไลทอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงเบญญาภา สรศาสตร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงอรพรรณ หิรัญยะการ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงณัฐรี เสมเถือน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงกรรวี นุชน้อย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กชายณัฐภูมิ พลอยกระจ่าง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายพิศณุ ชลภาพ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๓๘

เด็กชายนภัสสร ชุ่มแช่ม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายพินิจ อาลัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๐ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายภัทรกร ยิมน้อย

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายศุภสิริ พุมมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๔๒

เด็กชายวันเฉลิม แหวนวงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายนนทกร นวลจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายณัฐดนัย เรืองอร่าม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กชายชลชาติ ศิลปศร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๔๖

เด็กชายกิตติกร ประดู่
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายอนุรัตน์ มีผล
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กชายรชฏ บัวงาม
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายกฤษฎา ปยะเวช
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงภัสสรา คล้ายทิพย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงชลธิชา ตรงศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงพิชญา จันทวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงวิมลสิริ กำไลทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๕๔

เด็กหญิงสุภัสสรา ชูธรรม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงศิริประภา คงแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กหญิงวรรณษา นิลแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงนันทวรรณ สงวนทรัพย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๕๘

เด็กชายศุภโชค สินตระกูล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายชยาวัฒน์ พราหมณ์น้อย
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายอัมรินทร์ นาคสุก

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กชายธนภัทร ทวีสุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายเอกมงคล บุญกอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายณัฐพล คำสังข์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายณรงค์กร แก้วมีมาก
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายจตุรภัทร แสงคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๖๖

เด็กชายขวัญชัย งามขำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงพัชรา ทองมา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงวรันทร์พร สนสด

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงสาวิตรี เทศทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทุกข์วินาศ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงลักษิกา เบาเนิด
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงปาณิสรา มันคง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา คล้ายกูล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส

จันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงทรรศน์วรรณ

สีสะอาด
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๑ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงปภัสรา กลินจันทร์

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายภูริภัทร ศรีหอม
๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๗๗

เด็กหญิงกัลยา ท้าวทัญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สุวรรณพลับ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงชญาพร คชกฤษ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์วิจิตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงปยวรรณ ศิรินันท์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงพีร์รดา ปนแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงรุ่งวิพาพร กุ้ยวงตาล
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๘๔

เด็กหญิงวรรณษา สังข์ประเสริฐ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงสุชานุช สังวาลย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ จันทร์โกมล
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายจิรภัทร มาเอียม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กชายมณเฑียร มันยิง

่ ่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ไทยคง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายจิรชาติ เวชสิทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บัวปรางค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงกชพร พัชรวิโรจน์สกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงจิณณพัต แตงเงิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายธนพล พราหมณ์น้อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กชายนนทภพ มีสอาด
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงชนิกานต์ ช่อเพ็ชรไทย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๙๗

เด็กชายภคธร หงษ์ขำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายภคพล หงษ์ขำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงมัญฑิตา หงษ์ทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงสุนิสา เฮงคราวิทย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงอรนลิน กาฬนิล

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

วัดจันทราวาส  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายแพรวา จันทร์กระจ่าง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางจานวิทยา โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายมาริษา พูลทับ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางจานวิทยา โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายโชคดี ขำเขียว

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางจานวิทยา โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายคุณากร แสงพวง ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

์

โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายธนโชติ ขำโปย

๑๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

์

โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงหทัยชนก เทศนาม

๒๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

์

โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ร่วมชาติ

๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดโพธิทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)

์

โพธิทัยมณี

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายวงศกร พรมนวลละออง

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๒ / ๑๒๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายจิรวัฒน์ อินทราพงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายธนากร ศรีเมือง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๑๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ เอียมสิน

่

๑๐/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงกาญจนา ปสิงห์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายนพดล ศรีนวล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กชายพงศธร บัวสะอาด
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๑๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ขำสวสัดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงกณิศา คล้ายพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงชุติมาพร มิตรกลิน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงจารุวรรณ รืนรวย

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงอรกมล ผ่องสี

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงอำพรรณ บุญส่ง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงพิณสุภางค์ กลินพุดตาล

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงรัชนีกร หนูน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดดอนมะขามช้าง  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๒๔

เด็กชายไกรวิชญ์ ทองขาว
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยาง วัดถินปุรา

่

 

พบ ๒๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงสุนันทินี ทองสุขมาก
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยาง วัดถินปุรา

่

 

พบ ๒๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงธัญญ์ชนก แย้มวิเชียร
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยาง วัดถินปุรา

่

 

พบ ๒๔๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงธีรดา พูลเพิม

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาง วัดถินปุรา

่

 

พบ ๒๔๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงวราภรณ์ เรืองสิน
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดถินปุรา (เดชสมบูรณ์)

่

วัดถินปุรา

่

 

พบ ๒๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายกีรติ สวนสวรรค์
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดถินปุรา (เดชสมบูรณ์)

่

วัดถินปุรา

่

 

พบ ๒๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงศศิภา สุขไพบูลย์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถินปุรา (เดชสมบูรณ์)

่

วัดถินปุรา

่

 

พบ ๒๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงวรรณการต์ ตันโต

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถินปุรา (เดชสมบูรณ์)

่

วัดถินปุรา

่

 

พบ ๒๔๖๐/๑๘๓๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีปูน
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถินปุรา (เดชสมบูรณ์)

่

วัดถินปุรา

่

 

พบ ๒๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายรัฐภูมิ นาคกลม
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กชายอัคกพล อินสว่าง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายจรณินต์ งามขำ
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงเบญจรัตน์ แย้มสำราญ
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์จ้อย
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ ชัยกันทะ
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงธนพร แองสาย
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงปนิดา ดาวไธสง

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ โพรงทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กชายธนภัทร ไสวรัมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๔๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

สระสำราญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๔๔

เด็กชายอัษฎา แองสาย
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๓ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กชายวีรภัทร เขียวขำ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๔๖

เด็กหญิงเพชรนารี มันหมาย

่

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๔๗

เด็กหญิงมีนา เปรมเมือง
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงสาธิตา งามขำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงกัลยาณี สุขสำราญ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงเปยทิพย์ ยินดี

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายกฤษดา สระสำราญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายชุติชัย สงวนสุด
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กชายรัฐภูมิ อุ่นอิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๕๔

เด็กชายจักรกริช อุ่นอิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงเยาวภา วาดนิม

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กชายพรพรหม ประเสริฐ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยีกรอก

่

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กชายอนุพงศ์ พุฒเทศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อขม วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กหญิงนฤมล สุขสบาย
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อขม วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๕๙

เด็กชายเหมชาต บุตรราศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อขม วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา แสงเดือน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อขม วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงศศิวิมล คูวิจิตรจารุ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อขม วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๖๒

เด็กหญิงปณิตา สาทแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อขม วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๖๓

เด็กหญิงเบญจรัตน์ วงษ์ทอง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายธนภัทร เรืองทอง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงชนิสรา ม่วงสีศรีอนันต์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ โตสุวรรณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)

วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๖๗

เด็กชายภูสิทธิ

์

ซือตรง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)
วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายนันทวัฒน์ สุนทรจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)
วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงทิพวัลย์ เสือทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)
วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร ไกรเพชร

๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)
วัดธรรมรังษี  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๗๑

เด็กชายสุรยุทธ แองสาย
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายธนพล ทองมาลี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กหญิงปริชญา ชะเอมน้อย
๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงวรดา เกตุพุฒ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๗๕

เด็กชายเกศฎา คงกุญชร
๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กชายธราเทพ สุนทร
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายชินวัตร พงษ์รอด
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๗๘

เด็กชายรพีภัทร แคล้วคลาด
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๗๙

เด็กชายธีรภัทร พ่วงกลิน

่

๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๔ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายกันต์ดนัย พูลน้อย

๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายกฤตวยา หอมภู่
๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๘๒

เด็กหญิงชมพูนุช อินทรภักดี
๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ จันทะสาร
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กหญิงธนัญญา ศิริสมบูรณ์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๘๕

เด็กหญิงวราภรณ์ กลินจันทร์

่

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๘๖

เด็กหญิงอัจฉรา เกตุพุฒ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายโกวิน เกตุพุฒ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๘๘

เด็กหญิงอชิรญา ชะเอมน้อย
๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงณิชากร คลำคล้าย
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงจตุพร กลันกล่อม

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายบริพัฒน์ กลินจันทร์

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เกตุกลำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๙๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ ขำเพชร
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๙๔

เด็กชายศิวนาถ ชะเอมน้อย
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กชายวงศกร สุขสบาย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กชายภาณุพงศ์ เอียมสะอาด

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายไกรวิชญ์ กลินนิรันต์

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ พูลน้อย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงพรสิริ สุนทร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงอรอุมา สังข์ทะเล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงภัณฑิรา ปานพุ่ม

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงณัฐริกา มีแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงสุธีกานต์ บุญแจ่ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายยศวริศ เซียงจ๊ง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายอภิรักษ์ น้อยแสง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไทรงาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงนิรัชพร คลำคล้าย

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงจันทราทิพย์ คมขำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงศิริวรรณ พ่วงกลิน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงปุณยวีร์ ชะเอมน้อย

๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา สิงหาคม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองมาลี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงนราทิพย์ เรืองศิลป
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๑๔

เด็กชายเมธี คำนวน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

วัดนาพรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๕ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กชายสุพัฒน์ รืนเริง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
วัดนาพรม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กชายพีรพล แสนสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๑๗

เด็กชายถิรวุฒิ จิตตรง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กชายปณณวิชญ์ คลำ้คล้าย
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายเฉลิมพล คล้ายทิพย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายสิลวิชญ์ ทรัพย์สิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๒๑

เด็กหญิงจรรยพร นิลเถือน

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงอาภัสรา คงครุฑ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กหญิงธนวรรณ เนตรานนท์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงสุทธิรัตน์ อินทราพงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๒๕

เด็กหญิงปยะฉัตร มีเนียม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงดลฤดี ศรีวงษา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ บุตรดารา
๑๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายศุภกิจ คำผาสุข
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)

วัดบางทะลุ  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงฟารุ่ง กิงมาลา

่

๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)
วัดเพรียง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงปริศนา ดีสุ่น

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)
วัดเพรียง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงเมย์ ไม่มีนามสกุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)

วัดเพรียง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยสัตย์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)

วัดเพรียง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๓๓

เด็กชายนพรัตน์ อยู่สุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)

วัดเพรียง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงสุรีย์พร พราหมณ์อ้น
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)

วัดเพรียง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงนภาพร นิยมทัศน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)

วัดเพรียง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กชายณัฐนนท์ ตาลลักษณ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)

วัดเพรียง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงวันวิสาข์ กิงมาลา

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)
วัดเพรียง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงวีรกานต์ เพชรพิมาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)

วัดเพรียง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงกาญจนา ชินวงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)

วัดเพรียง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงธีรนันท์ ทิมทวีป

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๔๑

เด็กชายสุภชัย เยือใย

่

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงนฤมล ทิพย์บูลย์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงนิรมล ทิพย์บูลย์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๔๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เพชรแย้ม
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๔๕

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ พุฒเทศ
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงกันยากร แสงขำ
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วสำราญ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๔๘

เด็กหญิงกัญญาภัค ฟกเถือน

่

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๔๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สว่างศรี
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๖ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายโชคชัย เต็มนุช

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงขวัญศิริ เกตุทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๕๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ทัศนา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงปฏิมา นิลเถือน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายบรรเจิด บุญรอด
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แสงกระจ่าง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๕๖

เด็กชายวัชรพงศ์ อำสำอางค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงธีรดา วัดสว่าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงจุฬาวรรณ แก้วโกสุม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๕๙

เด็กชายธีรสิทธิ

์

เนียมจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงปณณพร กวินจารุพงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายนพนันท์ นำเจริญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อโพง วัดลุ่มโพธิทอง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายธนภัทร แตงเงิน
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

วัดหนองไม้เหลือง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กชายรชต เหมาะทอง
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

วัดหนองไม้เหลือง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๖๔

เด็กหญิงปฐมาวดี สวนสวรรค์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

วัดหนองไม้เหลือง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กหญิงพรชนัน เกิดเพชร
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

วัดหนองไม้เหลือง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงสุภาวดี มีทรัพย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

วัดหนองไม้เหลือง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กชายวันชาติ เขียวคลี

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

วัดหนองไม้เหลือง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๖๘

เด็กชายทินวุฒิ กล้าหาญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

วัดหนองไม้เหลือง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีเมฆ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

วัดหนองไม้เหลือง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงพิยดา ยอดสร้อย

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

วัดหนองไม้เหลือง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๗๑

เด็กหญิงสายชล พานหลุย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

วัดหนองไม้เหลือง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๗๒

เด็กหญิงวรัญญา เทพธรรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

วัดหนองไม้เหลือง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายปรินทร พูลทัศน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

วัดหนองไม้เหลือง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงเพ็ญกวินทร์ จันทิมา

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

วัดหนองไม้เหลือง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ เนียมเกิด
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

วัดหนองไม้เหลือง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๗๖

เด็กหญิงคุนัญญา พรายบัว
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)

วัดหนองไม้เหลือง  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายกนก เกตุเอม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กชายกรวิชญ์ ดวงเดือน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๗๙

เด็กชายกัณตภัทธิ

์

พูลมงคล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายกิตติชน ไชยแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายจตุรงค์ ชูชืน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กชายเจษฏากร ฉลาดเลิศ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๘๓

เด็กชายชัฏชวาล บังจิต
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๘๔

เด็กชายชุติวัติ เกิดเกษม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๗ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กชายโชคชัย เวนะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายฐิติพล ธรรมวินัยสถิต
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๘๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วรปลอบ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กชายณวัฒน์ พวงแตง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กชายณัฐพล ทองพูล
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายณัฐพล หงษา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พิงไชยสงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พึงมี

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายธนกร เกิดเกษม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กชายธนโชติ สุขเอียม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๙๕

เด็กชายธนทัช อ่วมเมือง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายธนบดี สุขเกษม
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กชายธนภัทร อยุ่คง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กชายชนาธิป เขียวมณี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๑๙๙๙

เด็กชายธรรมรักษ์ ศิลปเมือง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

นุชอ่อง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายนิสิต หอมรสกล้า

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายบารมี พันธุ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

บุญมี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายปรมี สังข์สนธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายพรภวิษย์ วรรณขำ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายพลกฤต อยู่สุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายภานุวัฒน์ สุขเอียม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายโยธิน อ่วมแสง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายวงศธร เชือสุวรรณ

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายวรายุทธ ศรีแจ้

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายวัชรินทร์ หนูน้อย

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายศักดิพล

์

บุญเต็ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายศิรวิชญ์ เกตุกรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายศุภณัฐ หอมกลิน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายสุกฤษณ์ บุญปลอด

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายสุทธิพจน์ นามศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายเอกคณิต วิรมรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงสุพรรษา เหล่างาม

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงกนกนาฏ บุญเสริม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๘ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงกนิษฐา เกตุสุริโย

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ เม่งศิริ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงจันทกานต์ อ่วมบุตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงจารุวรรณ สุขใส

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงชณาพร พ่วงอำไพ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงชลลดา มลธุรัช

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงญานิศา สีพูน

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงฐิติพร เชือจีน

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงณัฎฐณิชา แจ่มแจ้ง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงณัฐวดี สมใจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงนิชา บุษราคำ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงธนวรรณ เกิดเกษม

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงธนัชพร ปนทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงธนัชพร แสนสบาย

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงธัญวรัตม์ เอียมกำลัง

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงธิดาภรณ์ แจ่มแจ้ง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายนนทกานต์ สุขกรอม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงนภาภรณ์ สีแจ้

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงปญจพาณ์ มีรอด

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงปทมวรรณ อ้วนอด

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงปยวรรณ พ่วงอำไพ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงพรรณราย วงษาวัตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงพิริยะดา ศุภางค์กูล

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงยุภาวรรณ อ่วมแสง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงลนิตา อริยเกรียงไกร

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงศิริลีลา ชินทอง

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงศุภมาส บุตรจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงสริตา อินทร์ตุ่น

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงสุจิรา สถานสุข

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงสุธาสินี กลินอุบล

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงสุพิมพร สีสะอาด

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงสุริสา ยิมใย

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงหฤทัยชนก น้อยอยู่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงอรจิรา คำใส

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายศุภณัฐ นกฉลาด

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๕๙ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงอรปรียา ฟองสนิท

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงอรุณทิพย์ นุชเนตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงอัญธิดา จักสาร

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงปาณิศา ตงฉิน

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายจีรภัทร คำสอาด

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายชัยสิทธิ

์

เย็นคำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายปณณวัฒน์ วังคะฮาต

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายภูสิทธิ กอมณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายวรภพ น้อยนารายณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายศรัณยู สุขสงัด

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงธัญยธรณ์ ตังวงค์

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงแพรพลอย พราหมณีน้อย

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงวันวิสา อักษรเสือ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงวีรวรรณ คล้ายเพชร

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สังข์ทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายโชคชัย จันทร์บูรณ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายโชคประสิทธิ

์

ศรีเกตุ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายธงไชย พันแตง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายภากร สยามพันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

หงษ์ทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงณัฐชยา ลอยละลิว

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงตติยาภรณ์ ศรีสม

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ โสภามานิตย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงสุวรรณี ลิมทรงกิจ

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงอารียา ทองเหลือ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายจิรยุส ศรีนาค

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายโชคประเสริฐ ศรีเกตุ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายธีระพงษ์ อาจพันธ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายนันธ์นภัส พันธ์สมุทร

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงกนกอร อ่วมเจริญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงกุสุมา บัวทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พราหมณ์ฤกษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายบุญส่ง จักรฉิม

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงเจนจิรา นุชจ้อย

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงญาดา คล้ายจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๐ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ รัตนาพิบูลมงคล

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงธนาวรรณ วงษ์ละคร

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๙๒
นางสาวชดาพร ใจบุญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๙๓
นางสาวปยดา อ่อนบุญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๙๔
นายกิตติชัย ตอนสุข

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๙๕
นายวัชรินทร์ ม่วงทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๙๖
นางสาวกัลญารัตน์ ไชยจันทร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๙๗
นางสาวณิชาพร บุญมัน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๙๘
นางสาวณัฐชยา รักมิตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๐๙๙
นางสาวพิมพ์สุภา พ่วงพูล

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๐๐
นายชยานันต์ แย้มยืนยง

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายณัฐพล เจียมดี

้

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดม่วงงาม วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายชนาธิป เทศสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงงาม วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายวรเมธ โพธิแจ่ม

์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดม่วงงาม วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายปุญญพัฒน์ ละมังทอง

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดม่วงงาม วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายกรดล จันทร์สุข

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายอลงกต คำตัน

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงอรดล อรชร

๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงขณิฐา เนาวะโรจน์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงอัญชนา ดีเด่น

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงปริยาภัทร สัมฤทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงธัญสิริ แก้วผนึก

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๑๒

เด็กชายไชยวัฒน์ มาเผือก
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงศศิกานต์ มณฑล
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กหญิงจีรนันท์ สโรภาพ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กหญิงพิชญ์นรี พริมพราย

้

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๑๖

เด็กชายปฐมพงศ์ ปรางทอง
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายศรันย์ ลาภมาก
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงพัชริกาณ์ มหารัตน์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กชายพงค์พัตร์ พันพู
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงธิวัลรัตน์ นวมสุข

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายธีรภัทร์ ผาลิโน
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กชายนครินทร์ ปตถา
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงนฤมล รวมทรัพย์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๒๔

เด็กชายสิทธิพันธุ์ บัวไสว
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๑ / ๑๒๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กหญิงเกศินี รวมทรัพย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายศุภวัตร บุญจูง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์

128)

วัดลาดศรัทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๒๗

เด็กชายทีปกร ตากระโทก
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายกิตตินันท์ น้อยกาญจนะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายกมลชัย อนันต์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายกฤษฎา เอียมวงษา

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๓๑

เด็กชายกวินเทพ คูณเมือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กชายฐิติธนวัสน์ ทองปล้อง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายอภิรัฐ โตอ่อน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๓๔

เด็กชายมรุเดช เงินอร่าม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๓๕

เด็กชายกฤตวรรษ ทองดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงกวินธิดา ล้อมสาย
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ทองดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงสรัญญา อุ่มบุญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๓๙

เด็กหญิงสุชัญญา พรมเลียม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงภิณญมาศฐ์ สว่างอารมณ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กหญิงอภัสรา เผนโคกสูง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา เเสงโมรา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๔๓

เด็กชายอัสนี รืนกระวี

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กชายเดชชัย สร้อยสม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กชายณัฐพงศ์ สินภู่
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๔๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โฆษานิมิตร
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๔๗

เด็กชายศุภกิตต์ สุชัยสงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายสมภพ ฉิมสกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กชายรัฐภูมิ คงวัตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายเถลิงศักดิ

์

ผาสุก
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินรัก วัดคีรีวงก์  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงศิรประภา รุ้งวงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงชนิษฐา เพชรพิทักษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงสิริวิมล สว่างลาภ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิราษฎร์นุเคราะห์)

์

วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงวันวิสา จันทร์ศิลา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิราษฎร์นุเคราะห์)

์

วัดดอนทราย  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๕๕

เด็กชายอัศวิน ปานฉลอม
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กชายอนนต์ หล้าแหล่ง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงพิชญาภา ไหมละออง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๕๘

เด็กหญิงอรณิญา จันทรนาคา
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๕๙

เด็กหญิงนภัสสร จันทรกลัน

่

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๒ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงพิมพ์อร เต็มทวี

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงอริสรา เกลียงมลทิล

้

๑๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๖๒

เด็กหญิงศลิษา ทองอยู่
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงศิริประภา สามกองงาม
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงกรรณิกา นากาวี
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๖๕

เด็กหญิงปวีณ์นุช จินดาวงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๖๖

เด็กหญิงกชกร ฤกษ์มี
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เอียมสำอางค์

่

๑๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กหญิงสัตตบงกช นาคเกตุ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๖๙

เด็กชายธนพนธ์ ผลพล
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายวิทวัส พงษ์สวัสดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กชายภูริทัต ศรีสุวรรณ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กชายเสกสรรค์ จีนเรียบ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๗๓

เด็กชายวชิร วัฒนทัพ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๗๔

เด็กชายนันทวัฒน์ ฤกษ์มี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงธนภรณ์ บุญช่วย
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กหญิงฐิติวรดา ดีวิเศษ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงอนุชตา ชุ่มน้อย
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงมัญชุพร จันทร์เปล่ง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงวรรณษา จันทร์ประเสริฐ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายธนพัฒน์ บุญโพชา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๘๑

เด็กชายอัครวินท์ เอียมสำอางค์

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๘๒

เด็กชายศุภาวัฒน์ เกลียงมลทิน

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จินดาวงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กชายธนกาญจน์ ยังยืน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ อาปดชิง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๘๖

เด็กชายนิติพนธ์ ศรีสุวรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายปฐม แย้มพงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)

วัดท้ายตลาด  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กชายอธิปพงศ์ บุตรเคียง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๘๙

เด็กหญิงพัชชา ดาราเมือง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงปฐจิมา ปอมสิงห์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กหญิงรวิวรรณ จันทร์ประไพ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กหญิงจุฑามาศ มากปรุง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๙๓

เด็กหญิงธิดาพร เพ่งพินิจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๙๔

เด็กหญิงภัทรมน คชชา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๓ / ๑๒๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายพรพชร ยินดี
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กหญิงจันทิมา จันทร์ช่วง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๙๗

เด็กหญิงธนัชญา ซิมเจริญ

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายนัทพงศ์ ช่วงชู
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กหญิงเสาวณีย์ ศรีจูมลาย
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายวิษณุ กลินจันทร์

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายธีรพัฒน์ พัฒน์แก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายภัทรดนัย หอยทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายวิชญ์พล นาคแท้

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายเจฎษดินต์ สว่างจิตต์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงปญญพัฒน์ แสนใจวุฒิ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสอาด

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาย้อย วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงไอลดา สรรพประเสริฐ

๒๕/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงภัทรวดี เรืองอาศน์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงวรวลัญช์ ฉัตรมงคล

๑๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงพรรณวดี สมนาม

๒๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กหญิงอรอนงค์ แก้วประสาร
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๑๒

เด็กหญิงญาดา จำปาลา
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๑๓

เด็กชายทัศไนย์ อวยชัย
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กชายธมกร พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กชายธนวิน สุดเสนาะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๑๖

เด็กหญิงนฤมล ลาภเกิด
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๑๗

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ คุณอุ่น
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กชายธีระพงษ์ วงศ์หาพิมพ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) วัดยาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กชายอภิพัฒน์ สุกระจ่าง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงขนิษฐา โสภณ

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๒๑

เด็กชายรพีวิชญ์ เกตุรุ่งเรือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กชายวชิรศักดิ

์

คำโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กหญิงวรัญญา นกแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๒๔

เด็กหญิงปนัดดา แสงเมฆ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระพัง วัดสระพัง  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๒๕

เด็กหญิงวรรวิศา สนิทนิตย์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กหญิงโยษิตา บานแย้ม
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๒๗

เด็กชายสรวิชญ์ เปยมศักดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๒๘

เด็กชายวรายุทธ คล้ายพงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๒๙

เด็กชายจำนงค์ รัตนะอำภาพันธ์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๔ / ๑๒๒
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายนราธิป ใหม่แท้

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงอริสรา อังคุตรานนท์
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๓๒

เด็กหญิงสุกัญญา คำวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กหญิงเกวลิน ทองเริม

่

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายพัสกร อินธนู
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กชายศุภอรรถ สันติวงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๓๖

เด็กชายพีรวัชร พยัคฆ์มีธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คลังศิริ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๓๘

เด็กชายเพชร ถนอมมัน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๓๙

เด็กชายสมภพ ภูมิพระบุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญนาค

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงอุบลวรรณา ฤทธิลำ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมพล วัดหนองชุมพล  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๔๒

เด็กชายณฐกร พลอยแหวน
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองส้ม วัดหนองส้ม  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงธัญยรัตน์ แหลมสุข
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองส้ม วัดหนองส้ม  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๔๔

นางนงลักษณ์ แต่งศรี
๓๑/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดหนองส้ม วัดหนองส้ม  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ นาคขำ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)
วัดกุฎิ  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๔๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ เอมโอด
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)

วัดเขาตะเครา  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๔๗

เด็กหญิงญารินดา แสงอรุณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลำภู วัดบางลำภู  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๔๘

เด็กชายพีรวิชญ์ อรัญญษทรรศน์
๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลำภู วัดบางลำภู  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงดากานดา แสงอรุณ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางลำภู วัดบางลำภู  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงสุพรรษา เกตุแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลำภู วัดบางลำภู  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๕๑

เด็กชายภูกิจ วัฒนพันธ์สุข
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)
วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๕๒

เด็กชายสุรชัย มังมี

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงวันดี ทองอินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)
วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงวินณัฐตา เสน่ห์วงค์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๕๕

เด็กชายวิรุฬห์ ตุ้มทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)
วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๕๖

เด็กชายธีรพงษ์ ศุภกาญจน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงสุพรรษา เทียงแท้

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)
วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คลีผ่อง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)
วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๕๙

เด็กชายณภัทร พฤกษานันท์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายศรศักดิ

์

สุสวัสดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)
วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กชายเจษรินทร์ เพ็ชรรัตน์
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงกิตฐิมา กลินน้อย

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๖๓

เด็กหญิงอรจิรา ทองฉวี
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๖๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา กลัดปนทอง
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๕ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๒๖๕

เด็กชายพีรภัทร พาสู่บุญ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กชายณัฐรัฐ บุญทรัพย์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๖๗

เด็กชายศราวุฒิ แก้วทะเล
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กชายจิระวิน หลำค้าขาย
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงดวงมณี สุขเจริญ
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงหทัยขวัญ กาทอง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๗๑

เด็กหญิงวรรณี ชูทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กหญิงชฏาธาร เพชหนู
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงอันดา เจริญอิม

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๗๔

เด็กหญิงศรีรุ้ง ทำเลดี
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๗๕

เด็กชายพีรวิชญ์ สีจันทร์สุก
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ พวงสน
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๗๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ใจดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

วัดดอนผิงแดด  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๗๘

เด็กชายพรรษา อารีย์มิตร
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๗๙

เด็กชายธีรพล แซ่เตียว
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายวิสิษฎ์ บุ้นกี

้

๒๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๘๑

เด็กชายกุลวรรษ วงษ์มณี
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงพรอำไพ โพพร้อม
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๘๓

เด็กหญิงมินตรา ชืนชม

่

๑๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงศศิมา นิมสมบูรณ์

่

๑๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กชายจตุพร ดังก้อง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๘๖

เด็กชายจารุวัส ดังก้อง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๘๗

เด็กชายกฤษดากร หอมศรี
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กชายพงศกร มะลิแย้ม
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๘๙

เด็กชายอนุวัฒน์ อยู่เสือ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงจุฑามาศ มะลิแย้ม

๒๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๙๑

เด็กหญิงณัฎฐนิชา แกะพลอย
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงวรรณกานต์ นุชนิยม

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กหญิงพรชนก สมพามา
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๙๔

เด็กชายธนดล ขอเจริญ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๙๕

เด็กชายณราชัย คชพงษ์ธนาภา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายรักชาติ อุไรรัตน์
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๙๗

เด็กชายณัฐปคัลภ์ เก่าเงิน
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๙๘

เด็กหญิงจันทรพร เครือมาก
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๒๙๙

เด็กหญิงปารามิตา ชุ่มใจ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๖ / ๑๒๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงนฤภร แดงประเสริฐ

๐๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สุขสำราญ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงปรียาพร ใจศรี

๐๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายภัคพล สุขสำราญ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงสรรเพชร สังข์ทิน

๑๐/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงสมพร ธรรมรักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงมนัสวีร์ เงินกอง

๑๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายมารุต สงฆ์สาวก

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ รอดภัย

๒๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงธนัญกรณ์ มรนนท์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงเมธาวดี สุวรรณบุตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กชายนิธิพล แสงแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กชายอนุรักษ์ ใหญ่ยิง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๑๓

เด็กชายนิธิโรจน์ อรรคพงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)
วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๑๔

เด็กหญิงศุภางค์ ชิมเชิด
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)
วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงนัชชา หงส์ทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)
วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายประพันธ์พงศ์

สุขสำราญ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)
วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงอมราพร ผ่องอำพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)
วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๑๘

เด็กชายพีรภัทร์ อินนอก
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)
วัดต้นสน  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กชายวีรวัฒน์ ทับทิมเพชร
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนอกปากทะเล วัดนอกปากทะเล  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายอธิชา หล่มวิสัย

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๒๑

เด็กชายศรัณยู สว่างพิภพ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๒๒

เด็กชายนฤพัทธ์ ฤทัยเดช
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๒๓

เด็กชายจิรวัฒน์ เงินกอง
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๒๔

เด็กชายนวพล ชีวะขนาน
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๒๕

เด็กชายพรภวิษย์ วงษ์น้อย
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๒๖

เด็กชายจิรานุวัฒน์ ปรางค์ภูผา
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กชายศุภวัทน์ คงจุติ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กชายภานุพัฒน์ ภู่น้อย
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๒๙

เด็กหญิงอรพิมล ดังก้อง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงศิริพร ลำเจียก

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๓๑

เด็กหญิงวทันยา ลาภแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กหญิงอัญพร บุญช่วยวงศ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๓๓

เด็กหญิงกชมน โชติบุตร
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๓๔

เด็กหญิงพัฒน์นรี หงษ์ทอง
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๗ / ๑๒๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงอรพิไร ลำเจียก
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๓๖

เด็กหญิงญณดา ดีสุ่น
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๓๗

เด็กหญิงสุตาภัทร วาทีรักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายรุ่งอรุณ พุ่มพวง
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๓๙

เด็กหญิงบงกช ศรีไชย
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายอภิชาติ สุขคล้าย

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๔๑

เด็กชายสุรยุทธ์ จงสกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กชายปฏิภาณ ขันแกล้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๔๓

เด็กหญิงศศิตา กิมสงวน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๔๔

เด็กหญิงชฏาภรณ์ พวงจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๔๕

เด็กหญิงสุพรรษา ขอเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงชรินทร ภู่น้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๔๗

เด็กหญิงนันทิยา เพชรนิล
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๔๘

เด็กชายศิรสิทธิ

์

บัวน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๔๙

เด็กหญิงอภิสรา สุขอนันต์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงชดาพร เชือเจริญ

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๕๑

เด็กหญิงนำผึง

้

ไม่มี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๕๒

เด็กชายประกาศิต อยู่เย็น
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๕๓

เด็กชายภูวณัฐ สิริประกายทิพย์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กชายจีระพรรณ โยนะพันธ์ุ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๕๕

เด็กชายธนโชติ แสงทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดในกลาง วัดในกลาง  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๕๖

เด็กหญิงนลิน จันทรถ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๕๗

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ แสงอินทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายอชินันท์ สมเพชร
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พระโบราณ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงสิริกร ตู้น้อย

๒๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๖๑

เด็กหญิงวรัญธญา ใจแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงมุงรัก สร้อยสน
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๖๓

เด็กหญิงอาทิตยา ช่วยชูกลิน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๖๔

เด็กชายนิพนธ์ ทิพย์ยอและ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๖๕

เด็กชายชัยมงคล จันทร์แสงดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายรชต สุขจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ สีงาม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๖๘

เด็กชายอนุชา โอเอียม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๖๙

เด็กชายพีรพงษ์ มณฑาทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๘ / ๑๒๒

้
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พบ ๒๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงอมรแก้ว ปานมัจฉา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กชายพิเชษฐ์ ทองมาก
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๗๒

นายมานพ โสอินทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กชายสรวิศ คอเหลียม

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) วัดบางขุนไทร  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กชายนราเทพ เขียวประชุม
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กชายภูกิจ โพธิแก้ว

์

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๗๖

เด็กชายศุภโชค เขียวประชุม
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงกชธร ชูมณี
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๗๘

เด็กหญิงอรนรา สารัมย์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๗๙

เด็กหญิงอริสา กันแสน
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงณัฐฐา เขียวประชุม

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วใส
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กชายปุณณภพ รอดพันธุ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๘๓

เด็กชายวงศ์กร เขียวประชุม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๘๔

เด็กชายสงกรานต์ พวงอินทร์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กหญิงธนพร รัตถา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กชายชลธี เขียวประชุม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๘๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ นุชน้อย
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดปากลัด  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๘๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ กลินสว่าง

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กชายชยากร ประทีป
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายชาญณรงค์ บัวเรือง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๙๑

เด็กชายฐิตินันท์ บุญโพธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๙๒

เด็กชายทรงพล เชียวเจริญ

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กชายณัชพล แสนสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงจินดา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๙๕

เด็กชายภัทรนนท์ ธีระกุ่ย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๙๖

เด็กชายวุฒิชัย สายสิงห์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงกนกพร วรรณสว่าง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงเกศกนก รอดจากทุกข์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๓๙๙

เด็กหญิงจารุนันท์ อินมี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงธารารัตน์ เกิดปราโมทย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายเอกวัฒน์ จุ้ยประชา

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงณรินทร์ธร ถาวรทรัพย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายนพรัตน์ เจริญทรัพย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายถิรธรรม สุขสำราญ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๖๙ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงอาริยนันท์ อยู่เย็น

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พรายแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายธนกร ฉิมพาลี

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายวรพงศ์ สมบูรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงปวีณา ยอดแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

วัดพิกุลแก้ว  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายภาณุพงศ์ รัตนคาม

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๑๑

เด็กชายธีรพงศ์ เรืองพาที
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายสิทธิชัย บุญโพธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๑๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ อ่วมกลับ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายศุภชัย สุวัฒน์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๑๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

พูนสมบัติ
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายสรายุทธ ภุมรินทร์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงโยธกา นิลอินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๑๘

เด็กหญิงจิราพร อยู่อิม

่

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๑๙

เด็กหญิงพิมพิศา พูลศรี
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ วรภักดิภมร

์

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กหญิงบุษกร เปยวน้อย
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๒๒

เด็กหญิงปภัสรา พูลศรี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๒๓

เด็กหญิงจันจิรา อินทร์สุวรรณ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงชนานันท์ อินทรภักดี
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วัดราษฎร์ศรัทธา  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ จังหัน
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๒๖

เด็กหญิงบุญพา ทองอินทร์ ๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๒๗

เด็กหญิงอังคณา สุขพร้อม
๑๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงกรณิศ วงศ์ประกอบกุล
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๒๙

เด็กหญิงหิรัญญา เทพเสงียม

่

๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงสุพรรณษา มีพูล ๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๓๑

เด็กชายอดิศร คิดตรึก
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กชายณัฐ พัฒนาการ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงภัทราพร เมืองทองคำ
๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๓๔

เด็กหญิงนพวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๓๕

เด็กหญิงภัทรวดี มีอิม

่

๑๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กชายปภาวิน พุกนิล
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ พิมพ์เลิศ
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๓๘

เด็กชายธีระพงศ์ คุณทังทอง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๓๙

เด็กชายนนทวัฒน์ ขุนเจริญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๐ / ๑๒๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายธนภัทร เทียมทัด

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กชายนพรัตน์ ขอเจริญ
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๔๒

เด็กชายเจษฎา เทียนทอง
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายอิสระ มาไกล
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กชายพชรพง ศรีม่วง
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)

วัดลักษณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กชายเอกวัฒน์ พุ่มกุมาร
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๔๖

เด็กชายอานันท์ ทิพย์ยอแล๊ะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กชายกันต์ธัช น้อยเกษม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กชายศุภโชค รักเกียรติยศ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กชายศิวกร พัดแสง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายธานี พิทักษ์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชอบงาม
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กหญิงศศิวิมล ทองอิน
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กชายพศิน
อภิสิทธิแก้วเจริญ

์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๕๔

เด็กชายธนภัทร เก่าเงิน
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายธนพล กลำกล่อมจิตต์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กชายภัชวินธ์ พิพัฒน์บดี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กหญิงกัลยาณี กลินขจร

่

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร พรวิเชียร

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงภาวิณี อังโสภา

้

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงธัญชนก พยัพพฤกษ์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กชายพงศกร เมณฑ์กูล
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๖๒

เด็กชายพลภัทร แก้วอินทร์
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กชายษุบิณธ เดชอุดม
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กหญิงขวัญข้าว กิมสงวน
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กหญิงจารุวรรณ คงจุติ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๖๖

เด็กหญิงจิตรลดา อินทรหาร
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กหญิงพิชญธิดา สินสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กหญิงพรภัสสรา ศิริพงษ์สาร
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๖๙

เด็กหญิงไพลิน เปลียนใจชืน

่ ่

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงวิมนสิริ พยัพพฤกษ์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงสภัสรา บุตรเล็ก
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กหญิงสุชาดา ข่อยนอก
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงสุธัญญา เข่งเงิน
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๗๔

เด็กหญิงหัถยา สุขพร้อม
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๑ / ๑๒๒

้
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พบ ๒๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

ถินขนอน

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กหญิงอัจฉณัฐ ศิริพงษ์สาร
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๗๗

เด็กหญิงเพียงฟา โซวประเสริฐสุข
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงศิรินญา ทองอินทร์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กหญิงอภิญญา ภุมรินทร์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายชาคริต พระจันทร์ทอง

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๘๑

เด็กหญิงกรวิภา ฉายสอาด
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายรัฐภูมิ ช่วยพูล
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กหญิงพิชชา สิงห์ทอง
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงตะวิษา นุสุวรรณ
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๘๕

เด็กหญิงธนัญญา ศรีพงศ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงณหทัย ร่วมวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กชายธีรสิทธิ

์

ศรีศักดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กชายปวริศว์ ทองแดง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๘๙

เด็กชายอนันตชัย เทียนทอง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงวรพรรณ เพชรพุก

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงปาริชาติ บุญมาก
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงศิริวรรณ ยอแสง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๙๓

เด็กชายสิริวัฒน์ สุกช่วง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายวงศ์ชยุตม์ มังประเสริฐ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กชายมณฑล ใบไม้อ่อน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กชายวีระยุทธ ขอเจริญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๙๗

เด็กหญิงโสภิตา ปานสุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กชายนวมินทร์ จูโต
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงศิวาพัชร์ เอียมจำลอง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายนนทวัฒน์ เพ็ชร์รัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงจันทร์พร แจ่มจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีศักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายปยะบุตร สุขเกษม

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายชยพล วิเชียรวุฒิชัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายประสพโชค เร่งเจริญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายพศิน แสงเดือน

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายอรรถพร มาตรา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายตรีรัตน์ เพลาวรรณ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายนพพล ปนพงษ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๒ / ๑๒๒

้
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พบ ๒๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายธนพล เด่นดวง

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กหญิงณัชชา ฐินปุตโต
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลม วัดศีรษะคาม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๑๒

เด็กชายธนภัทร เสริมศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุทรธาราม วัดสมุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงสโรชา แย้มศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุทรธาราม วัดสมุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กหญิงศศิวิมล สกุลเชือ

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุทรธาราม วัดสมุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กหญิงสิรินุช เอียมงาม

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุทรโคดม วัดสมุทรโคดม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๑๖

เด็กชายธีรเดช เทียนทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุทรโคดม วัดสมุทรโคดม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กหญิงมณัฐญา กัญญาคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุทรโคดม วัดสมุทรโคดม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ กัญญาคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมุทรโคดม วัดสมุทรโคดม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กชายอชิตะ ตาจิโน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมุทรโคดม วัดสมุทรโคดม  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงอกนิฐธิตา

ตังจิตวิริยสุขสกุล

้

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายตะวัน ตู้สลักเพชร
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กหญิงพัชรัตน์ หยดย้อย
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กชายพรชัย ศรีมุ่ย
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ฆ้องบ้านโข้ง
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กชายชัยวัฒน์ พระจันทร์ทอง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงปภาอร หยดย้อย
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สิงห์เทียน
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๒๘

เด็กชายสรายุทธ โต๊ะมิ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายสราวุธ โต๊ะมิ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายพีรวัฒน์ ทองสุข

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กชายวรรณชัย ยอดแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมิตรภาพที 34

่

วัดสุทธาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๓๒

เด็กชายจารุพงษ์ ทองย้อย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กชายเฉลิมชัย นุภาสัน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กชายฐิติพงษ์ คงทิพย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กชายนที ทองนาค

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๓๖

เด็กชายวิสิฐ เหลืองเจือย

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายสุรพัชร จันทร์อยู่
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กชายอณาวิน แสงหิรัญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงกมลพร แจ่มแจ้ง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงชลดา โฉมแพ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงบุษกร พูลสวัสดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงเพชรรินทร์ ประเสริฐสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๔๓

เด็กหญิงเพชรลดา อ่วมพ่วง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๔๔

เด็กหญิงภคนันท์ เพชรน้อย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  
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พบ ๒๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กหญิงมนทิรา ทองประเสริฐ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงยุวดี ผ่องดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รากทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ขวัญเมืองแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กหญิงวนิดา ดวงแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงศลิษา ยะหอม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๕๑ เด็กหญิงอัฑฒ์เอือการย์

้

สว่างยิง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กชายชัยวัฒน์ รืนบรรเทิง

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กชายชิษณุชา จันทร์จวง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายชุมพล คุ้มครอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๕๕

เด็กชายพัทธดนย์ เกตุอินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายวิศิษ์ศักดิ

์

อาสน์สุวรรณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กชายศตายุ ศิริรัตน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๕๘

เด็กชายศรัณยู สมใจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๕๙

เด็กชายศรายุทธ สมใจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายเสือ ทองเครือ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กหญิงณัฐพร สุขสมาน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงบุญญฤทธิ

์

สุขขำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๖๓

เด็กหญิงบุณยวีร์ รอดนุช
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงปานระพี ชุ่มจิตต์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา ทับทิมแดง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ อ่วมพ่วง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๖๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชินวงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงสุทธิดา ศีลธรรม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กหญิงสุภาวรรณ ขวัญเรือน
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงอภิสรา นาคประคอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๗๑

เด็กชายจารุวัฒน์ หนูพลาย
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กชายชรินทร์ ศิริเรือง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายเชษฐพงษ์ ชุ่มเต็ม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๗๔

เด็กชายฐิรรัฐ โต้ตอบ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๗๕

เด็กชายณัฐภัทร์ กรุดศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กชายธนายุทธ เกตุสุริโย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กชายพุฒิภัทร วัสสุวรรณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๗๘

เด็กชายวรพัฒน์ จันทร์จวง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๗๙

เด็กชายอธิปบดี เทอดสุวรรณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  
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พบ ๒๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายอภิเชษฐ์ ลำทะแย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๘๑ เด็กหญิงกรรณิกาภรณ์
พลเพชร

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๘๒ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
เทศภูมิ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กหญิงขวัญกมล ว่องไว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงจินต์จุฑา สีฟา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กหญิงเพียงขวัญ บุญหลำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๘๖

เด็กหญิงรัชนาท เวชสว่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงวีรกานต์ คำโพธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงสิรีธร ทองมัง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๘๙

เด็กชายจิราวัฒน์ อ่อนตา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายชาคริต เคลือบสุวรรณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กชายธนกร ปลังเอียม

่ ่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๙๒

เด็กชายนนทกานต์ มูลนาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๙๓

เด็กชายปรากฤษฎิ

์

นกน่วม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๙๔

เด็กชายพนมกฤต อุ่นเรืองโรจน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กชายวัชรพล แย้มสำเนียง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กชายวัชระ ใจฉำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๙๗

เด็กชายสุขสันต์ จันทร์นิล
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๙๘

เด็กชายอนุรักษ์ จันทร์ตะบูน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แดงฉำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายอุเทน บางเข่ง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายเอกรัฐ บุญประสม

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงกัญญานัฐ ใจบุญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงกาญจนา ตาลเชือ

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงดวงใจ สาวะรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงศศิกาญน์ กลินกรุ่น

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายจิรัฐติ จักกระจัน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายชาตรี แครจี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายณัฐกิจ เขียวมณี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายธนารัตน์ เกสรา

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายธวัช พวงพิลา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กชายประดิษฐ สุขมี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กชายวฤทธิ

์

จีโบ้ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๑๓

เด็กชายสุขธิพงศ์ ต้นนำเพชร
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๑๔

เด็กชายอัครวิชญ์ คำวิเศษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๕ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายอนิรุทธิ

์

ลาดน้อย
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงกมลวรรณ กระชังนาค
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร วันทาวงค์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงจีระนันท์ ทองมาก
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กหญิงตวิษา พูลสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงนิรัชพร ชัยอุดม

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๒๑

เด็กหญิงปนัดดา พุ่มลำดวน
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงปวีฐ์ธิดา คงคุด
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีเพียงจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กหญิงภัทริยา หอมภู่
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๒๕

เด็กหญิงศุภิสรา สายน้อย
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงอลิสา คำสกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กหญิงอาทิตยา นาคเงิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กหญิงเอราวัณ แปนทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๒๙

เด็กหญิงไอรดา เขียวมณี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายกฤตนู จันทร์มัน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายทัตเทพ เฟองฟู

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์ละคร
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๓๓

เด็กหญิงจิดาภา ประมงค์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ คุ้มรักษา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงอารียา รักบุญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๓๖

นางสาวพรนภา กล่อมใจ
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๓๗

นางสาวอธิฐาน แก้วโมรา
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๓๘

นางสาวอินทิรา ท้วมทรัพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๓๙

นางสาวกุสุมา เกตุรัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่ายางวิทยา วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายณรงค์พงษ์ นาราภิรมย์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๔๑

เด็กชายระพีพัฒน์ ฉำมะนา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กชายเอกสิทธิ

์

จิตต์เอือ

้

๒๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายณัฐชัย เกตุคอย
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ คล้ายเพชร
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๔๕

เด็กชายสิรภพ กลินอุบล

่

๐๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายเอกภัทร์ บุญณรงค์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กชายชัชชนน สุวรรณประเสริฐ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กหญิงชนาภัทร ครึกครืน

้

๒๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๔๙

เด็กหญิงธนพร ครองเมือง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๖ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงปวษร พันธุ์พงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงปภัสสร มาดี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๕๒

เด็กหญิงชิดชนก ประดิษฐ์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายรัชกร ศิลแอง
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กชายพิสิฐ เรืองสว่าง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เตียเตียะ

้ ๊

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๕๖

เด็กชายมงคล เสนานาญ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายจินณวัตร พวงหิรัญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กชายอานุภาพ ศิลแอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๕๙

เด็กหญิงภิญญมาศ จันทร์จวง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) วัดท่าคอย  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายชินพงษ์ เกาทัณฑ์ทิพย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กชายนันทวัฒน์ วิสุทธิวินิกานนท์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กชายพชร บุญเทียม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กชายวีระภัทร ไวยโภคี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๖๔

เด็กชายศรัณภัทร คำเทศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายศรายุทธ รุ่งเรือง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กชายศุภณัฐ พระเทศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กชายสิทธิชัย เขียวชะอุ่ม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๖๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ปานสกุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงสุนิษา กลินมาก

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายกีรติ ทองสุก

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กชายณัฐธนันท์ ตังธัชชัย

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๗๒

เด็กชายนนทฤทธิ

์

คชรินทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายพรรษา ฉับพลัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายวีรพงษ์ การุณวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๗๕

เด็กหญิงวรรณนิศา นิลดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๗๖

เด็กชายจิรพัฒน์ อินทะวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองรอด
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงทิพวรรณ ทิพย์โสต
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๗๙

เด็กหญิงสมาพร พึงพราหม์

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงสุวรรณี บุญมี

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงสุวิมล ช้างงาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กชายทัตพงศ์ วงศ์ชื่น

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๘๓

เด็กชายเจนภพ บอนไทยสงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๘๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

พุกงาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๗ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๖๘๕

เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วกอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงพรนภา เพชรทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา วัดชลธราราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๖๘๗

เด็กชายศุภกิต บุญรอด
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กชายสราวุธ เสมอจิต
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ เสมอจิต
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงนิจวิภา ชูกลิน

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๖๙๑

เด็กชายรัชชานนท์ ให้สุข
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กหญิงจิรนันท์ สุรเสริมพงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงกานต์รวี ศรีอินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงรมิตรา ตาละลักษณ์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๖๙๕

เด็กชายกวี ทองแท่งแท้
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กชายพีระพัฒน์ มงคล
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงมาลิณี ชาวกรุง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงอาริยา อยู่แก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๖๙๙

เด็กหญิงประทุมพร พรหมเดช
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงณัฎฐา สิทธิชัย

๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงรัชนก อยู่ฉิม

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ สีฟา

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงสิริพร ศรีอินทร์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงเกวลิน พูนนาค

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายพงศธร อุทัยธรรม

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงณัฐชานันท์ ซาบซึงไพร

้

๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงเบญญาภรณ์

เล็กบำรุง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงไอริสา แจ่มแจ้ง

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายทินภัทร เดชอารมณ์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงณิชาดา บัวสุวรรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๑๑

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ยังเกิด
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กชายภวัต บำรุงรักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงศุภมาส พรหมเดช
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๑๔

เด็กชายปกรณ์ พูลสวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๑๕

เด็กชายศิริชัย แช่มเทศ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กชายสิรภัทร เขียวคลี

่

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงปริยฉัตร เหล็กล้วน
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๑๘

เด็กหญิงธนัญชนก ช่อมาลี
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๑๙

เด็กหญิงธมนวรรณ ตุ้มหนู
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๘ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายวรเมธ อิมน้อย

่

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กหญิงดรุณี สุขใจ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๒๒

เด็กหญิงปฎิมาพร มีผล
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กชายธนภัทร์ เพชรจ้อย
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายปฏิพัทธ์ นาน่องโกรน
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายประดิพัทธ์ นาน่องโกรน
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๒๖

เด็กหญิงอรวรรรณ กลันทอง

่

๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กหญิงภัทราวดี ยอดสร้อย
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กชายนาธัน ศรีถะภูมิ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กชายนราวิชญ์ อินทร์พลาย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงนิตยา คำเทศ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กชายภากร สุรัตนกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กหญิงฤดีรัตน์ สายเนตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กชายคงเดช ทองด้วง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๓๔

เด็กชายฤทธิชัย

์

กิตติวุฒิดำรงชัย
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กหญิงชนิสสา หิมเก่า

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงณัฐริณี ทวีพรกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๓๗

เด็กชายอภิชิต สุดประเสริฐ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สว่างเนตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กชายพงษ์กร ตุ้มหนู
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงฝากขวัญ ชุ่มกมล

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กชายนันทภพ อรุณเดช
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๔๒

เด็กชายรัฐนนท์ ทองสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ โพธิสาจันทร์

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กหญิงณภัทร อยู่ฉิม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๔๕

เด็กชายวรพงษ์ อินทร์ประเสริฐ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๔๖

เด็กชายปยภูมิ ชัยโชติ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงบุณณดา ผิวผ่อง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กชายนาวิน กรีธาธร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๔๙

เด็กชายธนพล จงสว่างเสรีชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงปยวดี สุขสม

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กชายชลพิสิฐ นะวาระ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กหญิงพิชาดา ทับแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กหญิงรัตน์อุษา สอาดเอียม

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๕๔

เด็กหญิงระพีพรรณ นาคน้อย
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๗๙ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กหญิงณัฐวดี ยอดสร้อย
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กหญิงนิรดา เม่งเตียน

๋

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๕๗

เด็กชายณัฐภูมิ แก้วมา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงปนัดดา ขวัญเรือน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กชายภูวดล ธรรมเนียมไทย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายพัชร กสินันทสกุล

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๖๑

เด็กชายศุภสิทธิ

์

พูนนาค
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ เรืองกฤษ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กชายชัยธวัฒน์ พูนนาค
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไกลวิจิตร
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๖๕

เด็กชายธีรศักด์ ลายคราม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา เสืออุดม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๖๗

เด็กชายนันทพงศ์ พิณประภัศน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๖๘

เด็กชายนนทกร โพธิสุทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๖๙

เด็กชายวโรดม สุขใจ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายพิชยะ บัวนาค

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๗๑

เด็กชายยศพนธ์ กลินเถือน

่ ่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๗๒

เด็กชายปติพล สังข์อัมพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๗๓

เด็กชายปฏิวัติ ฉิมพาลี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๗๔

เด็กชายกันตภณ เลิศละออรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๗๕

เด็กชายวุฒิชัย ทองน้อย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๗๖

เด็กชายวิสิฐศักดิ

์

จุ้ยเทียน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดศรีชุมแสงบุญญาราม

 

พบ ๒๔๖๐/๒๗๗๗

เด็กชายธนกฤต สังข์นาค
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายอนุกูล ฉำ่ชืน

่

๒๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๗๙

เด็กชายธนดล สมคิด
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายณัฐพล บุญธรรม

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๘๑

เด็กชายภัทรพล อยู่ฉิม
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กชายวริทธินันท์

์

ดำริห์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กชายศรุต น้อยวงศ์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๘๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อยู่ฉิม
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๘๕

เด็กหญิงอมราพร เกตุมังมี

่

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๘๖

เด็กหญิงศศิมา สุขเสอี่ยม

ี่

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๘๗

เด็กหญิงสิริมาจย์ ปลังเอียม

่ ่

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๘๘

เด็กชายพสิษฐ์ สุขขำ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๘๙

เด็กหญิงธนันณัฏฐ์ เหยียวประยูร

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๐ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายประธารณ์ นิลหริง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๙๑

เด็กชายตุลยธร เหยียวประยูร

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๙๒

เด็กชายพัชรพล สีมาก
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๙๓

เด็กชายธราเทพ พงษ์เถือน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ใจกล้า
๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กชายธนพร แกมสุวรรณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๙๖

เด็กชายสุทธิพงศ์ นิมสะอาด

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงธนัญญา ชัยรูป
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กหญิงศลิษา ธนูทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๗๙๙

เด็กหญิงสุภาวดี วงษ์ธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงภัทธิดา คล้ายคลึง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายศิริชัย สระแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๐๒ เด็กหญิงประกายเพชร
กลินประเสริฐ

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายพงษ์รพี เกตุรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายนิพนธ์ ชูเชิด

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายพัชรพล สุขสวัสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายภูรินทร์ พลเพชร

๑๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายธนโชติ กลินนิรัญ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายศุภกร พระจันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงบุษกร ทองอาบ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงศตพร สมใจ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๑๑

เด็กหญิงอภิสรา ปลังเอียม

่ ่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๑๒

เด็กหญิงชญานิศ ศรีมาก
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงรุจิรัตน์ เล็กน้อย
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงคณิน เอียมสะอิง

่ ้

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๑๕

เด็กหญิงทิพย์วรรณ เทพผสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทือนราษฎร์อุปถัมภ์)

้

วัดเกษมสุทธาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๑๖

เด็กชายฐิติพงศ์ กลัดหลำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กชายจารุพงค์ สว่างเนตร
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กชายวีรภาพ เด่นดวง
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๑๙

เด็กชายธนากร บุญแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ เฉลิมวงศ์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

บุญเรือง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงนภสร เย็นตัง

้

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๒๓

เด็กหญิงฐิติพร พรามเสน่ห์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๒๔

เด็กหญิงอรนลิน นิมทรัพย์

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๑ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กหญิงณัฐกฤตา เสือเฒ่า
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงอังศณา ชูเหม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๒๗

เด็กหญิงสุพรรณษา อ้นเจ๊ก
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กหญิงนรภัทร ภู่ประสงค์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กหญิงยาดาวี นาวายนต์
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงอรุณโรจน์ จันทรา

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๓๑

เด็กหญิงรัชนีกร เด่นดวง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงญาณิศา ห่อหอม
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กหญิงชฎารัตน์ ทองสุก
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๓๔

เด็กชายสมบูรณ์ เสือเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๓๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ โชคอำนวยลาภ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กหญิงธิดาพร ช่อชัน

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กชายบดินทร พรามเสน่ห์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๓๘

เด็กชายธุวานนธ์ โต้ตอบ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๓๙

เด็กหญิงลลิตา ลาภโพธิทอง

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเขือนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)

่

วัดเขือนเพชร

่

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายนิติภูมิ เชาว์มาก

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงจันทนิภา สบู่ม่วง
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๔๒

เด็กชายจิรฐา วงศ์ศาโรจน์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๔๓

เด็กชายฉัตรมงคล ฉิมสัญชาติ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กหญิงญาตาวี นุชสถิตย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กชายสมชาย บุญน้อย
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๔๖

เด็กชายภูริวัฒน์ สู้ได้
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๔๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีวิลัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กชายกีรติ กาดกอเสริม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สายทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายอนุวัฒน์ สุขรักษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๕๑

เด็กหญิงศราวี ปกกิงเมือง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ อินพรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงทิพวัลย์ ศรีฟา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์อ่อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๕๕

เด็กชายพุฒิชัย บุญมาก
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงรินณนี ฉวีวรรณ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าโล้ วัดธรรมาราม  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงกมลรักษ์ น้อยเปรม
๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กชายธีระพงค์ มาดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ ดีละมัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๒ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วโมรา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กหญิงกมลชนก แซ่ฮ้อ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๖๒

เด็กชายจิรวัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ พูลเปยม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๖๔

เด็กหญิงจริยา มีอิม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กชายภูริณัฐ สวยโสภา
๐๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๖๖

เด็กหญิงดวงดารา ดาวแจ้ง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กชายณัฐชา เย็นฉำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๖๘

นางสาวจิราพร ศรีอำพรรณ
๒๖/๐๑/๒๕๓๒ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๖๙

นางสาวสุธาสินี ยงภูมิพุทธา
๒๐/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๗๐
นางสาวสุนิสา เกิดขาว

๐๖/๐๕/๒๕๓๗ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๗๑

นางสาวอรนลิน ไกรนาชนม์

๑๕/๑๑/๒๕๓๕ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๗๒

นางสาวเกศินี กลินนิรัญ

่

๑๑/๐๑/๒๕๓๔ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๗๓

นางสาวโสวนีย์ จงแดง
๐๖/๑๑/๒๕๒๔ โรงเรียนเขือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

่

วัดปาชลประทานราษฎร์

 

พบ ๒๔๖๐/๒๘๗๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ เชือเกตุ

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กชายศดานันท์ แก้วโมรา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ มงคล
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงปาริฉัตร คำใส
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๗๘

เด็กชายรวี คนซือ

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กชายอุ้มบุญ เกตุครอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายสุเมธ อ่อนมา

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กหญิงอรอนงค์ ซือตรง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คชพันธ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

จันเพชร

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงแพรวา ชัยราช

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๘๕

นายศุภกร ฤทธิบัว

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๘๖

เด็กชายกิตติธร พรพิจิตร์ทรัพย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายก้องภพ เกตุครอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายจิรกิตต์ ดอกจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กชายธนัช เกตุครอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงสุชัญญา วงค์ศรีดา

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงสุธาสินี ฤกษ์งาม
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงศศิธร โพธิทอง

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๙๓

เด็กหญิงอรสา หวานใจ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๙๔

เด็กชายจิรเมธ แสนกล้า
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๓ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กชายวิวัฒน์ ยิมพริม

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายวิรัช เทียนภู่
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๙๗

เด็กชายธีรภัทร พินเนียม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กชายนพดล พงษ์เทศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายพาคิน รวยทรัพย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงวรรณนิสา หนูทิพย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงอนุสรา พันธุ์เจริญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงสาธิดา ชูช่วย

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงเกตุศรา บุญมี

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงอมลรดา เขือนศิริ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงนันท์สินี เขือนศิริ

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองเฟอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายชัยชนะกาญ ตรุษมูล

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายศุภกิต ฉิมพาลี

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงอาทิตยา รอดพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดแม่ประจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายพนาทร หลิมเล็ก

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายปรีชา ขุนวิชัย
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กหญิงอทิตยา เครือพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๑๓

เด็กชายเพชรมงคล เกตุรัตน์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กชายนัทธพงค์ ทนทาน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงลักษิกา พุกขำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๑๖

เด็กชายสิริภูมิ นองขมวด
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๑๗

เด็กหญิงปยะทิพย์ คุ้มวงศ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเตียน วัดหนองเตียน  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายธวัชชัย อันตุ่ม

๋

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากระปุก วัดเขากระปุก  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายธนภัทร แ้ก้วเมืองเพชร
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากระปุก วัดเขากระปุก  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายวรพงศ์ มูลพงคล

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากระปุก วัดเขากระปุก  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๒๑

เด็กชายธีระพงษ์ สุขพลาย
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากระปุก วัดเขากระปุก  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ขันดี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากระปุก วัดเขากระปุก  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายธนโชติ พลคำ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๒๔

เด็กชายธีระภัทร เผือกทอง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๒๕

เด็กชายบัณณวัฒน์ พิมพ์สะอาด
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายศุภโชติ สายสมร
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงกมลชนก พุกคุ่ย
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงเขมจิรา ปรารถนา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๒๙

เด็กหญิงภัทรธิดา เสียงแขก

้

๓๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๔ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงภัทราพร พูนนาค

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายสิริชัย ชืนชม

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๓๒

เด็กหญิงนันทวัน ใจจุมปู
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บัดดี
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๓๔

เด็กชายวีรภัทร บุญโสม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงสาธิมา แสนกล้า
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๓๖

เด็กชายเผ่าภาคิน ผ่องใส

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กชายฐิติพงค์ มันผึง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)

วัดท่าลาว  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กชายชูติชัย บุญชาติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กชายสิรภพ ตีรเศรษฐ์ศักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายศักดิชัย

์

นาคงาม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กชายศรัณย์ ฮวบอินทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กหญิงอาทิตยา วรรณโสธร
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๔๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ พูลสวัสดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๔๔

เด็กหญิงแพรวนภา แดงสมพงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงวนิดา จันทร์แก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงดุษณีย์ วลัยรัตน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กหญิงปริชาติ หีบแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๔๘

เด็กหญิงวรรณิศา สอนสุวรรณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๔๙

เด็กชายวรวุฒิ แช่มประสพ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงประภัสสร บุญนาค

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๕๑

เด็กชายสุวัฒน์ ขําพินวงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๕๒

เด็กชายวรชิต สุขพลาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กชายพงศ์ภัค โกมลหิรัญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ ชุ่มดอนไพร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๕๕

เด็กชายภราดล งามคง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๕๖

เด็กชายชลชาติ ถําแก้ว

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงเกตุ วัดโปงเกตุ  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กชายรัตนพล ขาวคง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กชายนภมณฑล ชวนราช
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๕๙

เด็กชายกฤษณะ สงคราม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายศักรินทร์ พวงพยอม

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กชายจตุรงค์ กิจเดช
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๖๒

เด็กชายชัยวัฒน์ อุทัยธรรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๖๓

เด็กชายธราเทพ มันยืน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๖๔

เด็กชายวุฒิชัย รูปสง่า

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๕ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๒๙๖๕

เด็กหญิงอาทิตยา ขาวคง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กหญิงเปมิศา พรมน้อย
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๖๗

เด็กหญิงปนัดดา ผันผ่อน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงละอองทิพย์ ทองเหมะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๖๙

เด็กหญิงกมลวรรณ อุทัยธรรม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงแพรวา ยิมใหญ่

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๗๑

เด็กหญิงเพียงขวัญ คชฤทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงนิธิวัลคุ์ คุ้มมูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ ขาวคง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๗๔

เด็กหญิงปภาดา คะวา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๗๕

เด็กชายณัฐพล รถจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๗๖

เด็กหญิงสุชานาถ นุชสำอาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงกนกณัฐ กันประชา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๗๘

เด็กชายอนุสรณ์ ยิมเยือน

้ ้

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๗๙

เด็กหญิงเบญญา ม่วงเอก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงณัฐริกา ปลังดี

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ไวเรียบ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๘๒

เด็กชายจตุรงค์ มานุจำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๘๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ พงษพัฒนะกิจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

นรชาติงาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๘๕

เด็กหญิงปรารถนา เทพโมลี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๘๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ แสนกล้า
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๘๗

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ชุ่มแช่ม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงธัญวรัตน์ นวมพิพัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงชนิกานต์ อินทชิต
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายธนบูรณ์ บัวเกิด

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

 

พบ ๒๔๖๐/๒๙๙๑

เด็กชายธนกฤต บุญเสถียร
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ ตาละลักษณ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กชายนิธิกร พันธุ์รอด
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๙๔

เด็กชายพงศกร จูเชียร
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๙๕

เด็กชายพศุตม์ เสือสอาด
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กชายพีระพัฒน์ สุทาอรรถ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กชายยศธร สว่างศรี
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๙๘

เด็กชายอภิชาติ จันทร์ช่วง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๒๙๙๙

เด็กหญิงกาญจนศิริ สุวรรณศรี
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๖ / ๑๒๒
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พบ ๒๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงนภสร บุญปลูก

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงเพชรชมพู ผิวผ่อง

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงมัญชุพร ปลืมระยับ

้

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงลลิตา พ่วงลิบ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายอชิตพล สุวิชัย

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงณัฐพร สุขสนาน

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายกฤษดา เหลือน้อย

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เส้นตรง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายอดิศร ไขศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงประภัสสร พันชารี

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายชัยยะ เหลืองเจือย

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายโชคชัย พันชารี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดยางชุม  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงธิดาวรรณ จอกทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายทรงยศ ลำทะแย

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายฐิติวรดา จ๋องาม

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ วังเตือย

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงพัชรา ฤาดี

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายธีรภัทร ยิมกริม

้ ่

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายปรีชาพร พูดเพราะ

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายพงศกร เอมเขียน

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แดงกำ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงจิราภา อุทัยฉาย

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ใจดี

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายอิศรพงษ์ สีมา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงรวิภา สินเจริญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะริด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๒๕
นายชัยธวัช สีนาก

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายนันทพล นนท์ประสิทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายอรรถชัย สุจิเจิม

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงอุษา คชรินทร์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายณัฐพงษ์ คชรินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายชัชชัย ไพรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายรณชัย โปร่งทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายรัชพล เทพโมลี

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงวริศรา สุดใจ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายมนตรี มาดี

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๗ / ๑๒๒

้
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พบ ๒๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงนิลาวัลย์ ประกอบปราน

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงพรธีรา จันทรสมบัติ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงสุวิพร พุ่มนุช

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายนัฐพงษ์ น้อยนาก

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายภัทรพล อินมาลา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายดนัย

รังสิยานุพงศ์แสน ๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงวรกานต์ อินทร์พรหม

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายสุรเชษฐ์ เหรียญไพโรจน์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงพิชญา สระแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายจักรพงษ์ เกตุรัตน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงนันทิตา เทพโมลี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงตรีทิพ จุรณทรรศน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงอริสา หลำค้าขาย

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงนิติยา พุ่มมูล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงวิลาวัณย์ เม่งเตียน

๋

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงปรารถนา เข็มทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายเดชสิทธิ

์

อินมาลา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงวิลัยพร พรหมลิ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายธนภัทร์ ทองคำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายภูวเดช เย็นพระพาย

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโปง วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายพงศกร เกตุรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายแอนดริว โฮบุช

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายพีระภัทร ศุภรักษสกุล

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายสมัชชา อุระทัย

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงธัญรัตน์ แย้มไพฑูรย์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ แย้มไพฑูรย์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงบุญญรัตน์ อินทร์พราหมณ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองอ้วน

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงปาริชาต แก้วรุ้ง

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ยิมสำราญ

้

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เฟองรอด
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงนิชาพร มณฑา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๖๗
นางสาวจินห์จุฑา พันธ์พืช

๑๘/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๖๘
นางสาวพนิดา เจริญยิง

่

๑/๓/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๖๙
นางสาวภรณ์ขวัญจิต ฤทธิชัยพร

์

๑๘/๕/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๘ / ๑๒๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๐๗๐
นางสาวสุนันทา ขันธ์ชัย ๖/๔/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านสารเห็ด วัดสารหิตาวาส  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงธัญญชนก ภูชิน

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงพณิชา เปยมเพ็ง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายปณณวัฒน์ สมัครธรรม

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายยุทธนา นารี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายวันวิสาข์ พาทิพย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายภัทรพล ศรีหาวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายชัยวัฒน์ ยัวจิตร

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายธนภัทร์ หนูอินทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงสิริยพร เรือนเพชร

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงศศิปภา เปยมสกุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ ปนแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงจีรนันท์ สารเห็ด

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงนิรชา หนูน้อย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงอรณภา สารเห็ด

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงจีรนันท์ น้อยศิริ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงรัชวดี คงเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงกมลชนก สังข์ศิริ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายรพีภัทร พูลเพิม

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายศิวกร โคตรฮุย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายสุทธินันท์ ทองคำ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงจีวนันท์ บุญรอด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโรง วัดหนองโรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงนิภาภัทร์ พุ่มดารา

๒๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ไวอาวุธ

๐๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงสิริกานดา นิลวดี

๑๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงกนกวรรณ สุขพร้อม

๓๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงจิรัฐา สังข์ประเสริฐ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายพงศกร การุณกร

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายวงศธร สินสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ ชืนอารมณ์

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายอนุวัฒน์ มีมงคล

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายธีรพงศ์ สว่างดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายณัฐพนธ์ อ่วมทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายศุภกิตติ

์

รอดพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๘๙ / ๑๒๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายสรชา จันทร์ช่วง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายพรเทพ กลินจันทร์

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) วัดตาลกง  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายวัชรกิจ ประเทืองทิน

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงชลันธร สุกมาก

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายณัฐดนัย ทองทวี

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงรินลณี หงษ์ทอง

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๑๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ อินทร
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองบัว  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงธนภรณ์ กิงทอง

่

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเกตุ วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงพุทธรักษา ปรมัตถ์คุณาสิน
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเกตุ วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๑๔

เด็กหญิงเกศินี ซุ่นบวบ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเกตุ วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๑๕

เด็กชายกิตติพศ กองแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหันตะเภา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กชายนันทนัช สีนันทน์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๑๗

เด็กชายอานุภาพ วาดวิจิตร
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๑๘

เด็กชายชนาสิน มิสกุล
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๑๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สาลี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงเบญจมาศ โคทอง

๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงปริษา จงสี
๐๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๒๒

เด็กหญิงภัทรธิดา แก่นพรม
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๒๓

เด็กหญิงวศินี รักษาราษฎร์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๒๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ บรรทัดเทียง

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๒๕

เด็กหญิงอโรชา อินทะนิล
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๒๖

เด็กชายชยากร งามขำ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๒๗

เด็กหญิงชญานิศ ฤทธิบัว

์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๒๘

เด็กหญิงชไมพร เกิดทรัพย์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๒๙

เด็กหญิงณัฐชา แก้วโกสุม
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงนลินนิภา เอมโอษฐ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๓๑

เด็กหญิงศุภาวรรณ กันยาโม้
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๓๒

เด็กหญิงฐิติกานต์ นิลเถือน

่

๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๓๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ เผือกแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๓๔

เด็กชายวีรากร แก้วมณี
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๓๕

เด็กชายชนาวัตร มังประเสริฐ

่

๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๓๖

เด็กชายปฏิมากร แย้มโอษฐ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๓๗

เด็กชายสุรยุทธ โคทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๓๘

เด็กหญิงชญานันท์ คล้ายคลึง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๓๙

เด็กหญิงทิพาพร เขียนสำโรง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๐ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงพรรณทิวา คงทิพย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงสุชาดา น้อยนาลุ่ม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๔๒

เด็กหญิงสุภาดา ระนบ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๔๓

เด็กชายธนัช ปนเกล้า
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๔๔

เด็กชายสุวรรณโชติ เอมโอษฐ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงจุฑามาศ จ๋องาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๔๖

เด็กหญิงชนกพรรณ ฉำชืน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กหญิงชาลิสา กล้าราญรอน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๔๘

เด็กหญิงนันท์สินี เกศทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๔๙

เด็กหญิงรัตนาวลี คงทิพย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงสุวีรา แก้วมณี

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กหญิงวันวิษา นิลเถือน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงพรธิภา แก้วพิบูลย์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๕๓

เด็กชายนาคิน ศรีเจริญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๕๔

เด็กหญิงนำฝน ด้วงพิบูลย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กชายขัณฑวัฒน์ เจ้ยทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๕๖

เด็กชายดนุพร แก้วเนตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๕๗

เด็กชายปุรเชษฐ์ โชสูงเนิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๕๘

เด็กชายรัฐพิพัฒน์ บัวงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงกะรัตพลอย คชสระกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงณัฐธยา บุญเชิด

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงพิยดา ภู่เปยม
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๖๒

เด็กชายพุฒิเมธ ถมยา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กชายมงคล นามเทศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ปกษี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มังมี

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๖๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ แก้วโกสุม
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กชายฐิติศักดิ

์

บัวงาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๖๘

เด็กชายสกนเกียรติ มันนิม

่ ่

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๖๙

เด็กชายอรุชา จันทร์ลาด
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ภูมิไทย

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงกนกพร พิมพ์สวัสดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงพิมรัดดา มิงแม้น

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๗๓

นายณัฐวุฒิ เอียมสำอางค์

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองจอกวิทยา วัดอรัญญาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๗๔

เด็กชายศักดิชัย

์

วงษ์เพ็ง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๑ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๑๗๕

เด็กชายหรรษา ฤทธิเหิม
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๗๖

เด็กชายอภิรักษ์ ตรีสุคนธรัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายพัทรธนโชคณ์

กิตติธีรภาคิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กชายณัฐพล รุ่งสวาง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สดใส
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงพิยดา ไร่ดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๘๑

เด็กหญิงปนัดดา เถือนไพร

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงเจนจิรา แพลอย
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กหญิงเจนธีรา แพลอย
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๘๔ เด็กหญิงสกุลการญจน์
สระคำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๘๕

เด็กหญิงนันทิยา สุขสว่าง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กชายกีรติ ศิลปธรรม
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๘๗

เด็กชายพงศกร ไขสี
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๘๘

เด็กชายพีรภัทร กราบทอง
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๘๙

เด็กชายอัครศิล เอียมสะอาด

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์วิจิตร

๒๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ ชัยรูป

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๙๒

เด็กหญิงศศิวิลัย ผาดศรี
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๙๓

เด็กหญิงชนัญญา แก้วเนตร
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงพิมรดา จันทะสาร
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๙๕

เด็กหญิงสุนิสา ชะรูด
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๙๖

เด็กชายเชษฐา เถือนไพร

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๙๗

เด็กชายธนันท์ วังเวงจิตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ)

์

วัดหนองเผาถ่าน  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กหญิงคณิภา ฤทธิอินทร์

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๑๙๙

เด็กหญิงกมลรส ธีรานนท์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงกรชนก วัดแย้ม

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงกุลฑีรา วรรณประวรรต

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงจิดาภา มหาธนเศรษฐ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ผินเนตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรสุขสว่าง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ มีสอน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญประเสริฐ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงฐิดายุ กลับดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงณัจยา เกียรติจำจร

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงณัฐพัชร์ สังข์สุขวรกิตติ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๒ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ อยู่เย็น

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๑๑

เด็กหญิงนภัส จำปาทิพย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๑๒

เด็กหญิงปาจรีย์ นวมนิม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๑๓

เด็กหญิงปยธิดา สุขนิรัญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๑๔

เด็กหญิงเปมิกา เทพพิทักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๑๕

เด็กหญิงพิชญา คำภีระ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงแพรวพิศณีย์ กนกรัตนนุกูล

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๑๗

เด็กหญิงยลรวี ศิริสมบูรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๑๘

เด็กหญิงยุวดี อวยพร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๑๙

เด็กหญิงวราทิพย์ อาจฤทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงศจีรัตน์ อุ่นวัฒนธรรม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๒๑

เด็กหญิงศุภากร ฐิติพรขจิต
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๒๒

เด็กหญิงสิรินทร์ ตันติศรียานุรักษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๒๓

เด็กชายกฤษฎา สุขกมล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๒๔

เด็กชายการัณย์ หลวงปลัด
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๒๕

เด็กชายชวกร อาจสงคราม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๒๖

เด็กชายชัชชาย สังข์อาษา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๒๗

เด็กชายณัฎฐนันท์ รอดดีเพ็ง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๒๘

เด็กชายณัฐนิติ คิว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กชายณัฐพัชร์ สตันยานันต์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายตราภูมิ ลักษณโกเศศ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๓๑

เด็กชายธนกร ขวัญแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๓๒

เด็กชายธนเวทย์ แจ่มนาม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กชายพีรกานต์ พลคณา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๓๔

เด็กชายโพธิกร อวยเจริญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๓๕

เด็กชายภูวิศ กออภิญญากุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๓๖

เด็กชายมนัสนที ชูทรัพย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๓๗

เด็กชายศศิฏฐ์ ดวงดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๓๘

เด็กชายศิลาเมษฐ์ สมรมิตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๓๙

เด็กชายศุภกร สุรินทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายสมัชญ์พล เจริญสมบัติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๔๑

เด็กชายสิรวิชญ์ ยิมศรวล

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๔๒

เด็กชายสิรวิชญ์ บุบผา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๔๓

เด็กหญิงนภาศิริ อรชร
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงพรพรรณภา สังข์ทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๓ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๒๔๕

เด็กหญิงแก้วขวัญ พรมสุทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๔๖

เด็กชายเกษมสันต์ เจตดุ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๔๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ เดือมขันข์มณี

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กหญิงปยวลี กลมเกลียว
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา คลังเมือง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงพรธวัล อ้นพล

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )

วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๕๑

เด็กหญิงสุจินันท์ บุญยู่ฮง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหุบกะพง วัดหุบกะพง  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กชายกรชวัล สวัสดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๕๓

เด็กชายกฤษฎา นิลเถือน

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๕๔

เด็กชายกษิดิส ลูกเสือ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๕๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กลินนิรัญ

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กชายเจตนิพัทธ์ รักทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๕๗

เด็กชายฐิติโชติ แย้มสรวล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๕๘

เด็กชายภูมิพงษ์ สีลินจี

้ ่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๕๙

เด็กชายภูริณัฐ พรมโสภา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายอลงกรณ์ หนูสง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๖๑

เด็กหญิงกัญชพร บุญยะริ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๖๒

เด็กหญิงณัฐริกา จันทร์เภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๖๓

เด็กหญิงนันทธพร คำสี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงนิรชา แก้วเงิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงปาริชาติ คล้องนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๖๖

เด็กหญิงไปรยา ลีเซ่งเฮง

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๖๗

เด็กหญิงพัชราพร พาสี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เนียมประเสริฐ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๖๙

เด็กหญิงวรนุช คำสว่าง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงกนกพร จันทร์เพชร

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๗๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา บัวสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กชายภัทรชนน คำมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๗๓

เด็กชายอลงกรณ์ หนูน้อย
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงวรรณกานต์ นาคดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๗๕

นายนัตพงษ์ แก่นคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๗๖

นายอุรุพงษ์ สุวรรณนาเวศ
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา วัดสมุทรคาม  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๗๗

เด็กชายปญญา ครึกครืน

้

๑๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) วัดหนองศาลา  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงพิลาสลักษณ์

หนูนะ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) วัดหนองศาลา  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๗๙

เด็กชายชยากร เทียนฟก

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) วัดหนองศาลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๔ / ๑๒๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ รัศมี

๒๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)

วัดหนองศาลา  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๘๑

เด็กหญิงสา -
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)

วัดหนองศาลา  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๘๒

เด็กชายธนิสร ตาละลักษณ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)

วัดหนองศาลา  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๘๓

เด็กหญิงวันเดอร์ -
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)

วัดหนองศาลา  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๘๔

เด็กชายวิสิทธิชัย ดีเหลือ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)

วัดหนองศาลา  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๘๕

เด็กชายณัฐชัย ทองมา ๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๘๖

เด็กหญิงธนพร วงษ์วิลา
๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายแสนชัย เพ็งมูล
๑๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายธนารัตน์ สายแย้ม ๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๘๙

เด็กชายทิเบต นกขุนทอง ๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายปฐมพงษ์ เรืองทิพย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ ดำนิล
๑๕/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กหญิงบุษบา รอดพ้น
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๙๓

เด็กหญิงสุภาวิณี สีพาชา
๑๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๙๔

เด็กชายเทพดนัย เจนนาวิน
๒๐/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กชายพนมวัลย์ แตงพลับ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรหมวงษา

๒๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๙๗

เด็กชายไกรวี สาลี ๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ชูจินดา
๒๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงญาณิศา นาคเลียม

่

๑๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายดลวัฒน์ แสงภู่

๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงรสสุคนธ์ มะลิซ้อน

๑๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงสิริยากรณ์ สอาดเอียม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงนฤมล พิทักษ์

๑๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงเมธาวี เชืองชินการณ์

่

๒๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้
ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงกัษมาทร ไหมคง

๒๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงอรอุมา อ่วมแดง ๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงกิตติมา ลอยทอง

๒๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ จ๋องาม

๒๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายสิทธิพงศ์ เงินทอง

๑๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายพายัพ คำสา

๑๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ

ห้วยทรายใต้  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๑๑

นางสาวสุภัสสร เริมภักดิ

่ ์

๒๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กหญิงวชิราภัทร มีจิต
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๑๓

นางสาวสุพรรษา แพรสิน
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๑๔

เด็กหญิงชลิตา มิตรดี
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๕ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงกรวิภา สุดเสนาะ
๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๑๖

นางสาวหนูแดง ชะทุมรัมย์
๓๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๑๗

นายอาทิตย์ ทองเอม
๓๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ มันหมาย

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กหญิงมุธิตา ทิพย์เนตร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงวรัญญา ปนงาม

๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๒๑

นางสาวกลินแก้ว

่

คำน้อย
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงทีน่า นิวชืน

่

๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงวัชรินทร์ เพิมชาติ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๒๔

นางสาวธิดารัตน์ คงที

่

๑๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายพรหมพิริยะ กลันยิง

่ ่

๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงสุธินี มลิทอง ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กหญิงจีรวรรณ จันทร์แก้ว ๕/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๒๘

เด็กหญิงพรภิมล หลายชัน

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๒๙

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ กลินเกลียง

่ ้

๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงศุภิสรา จันทร์แสง

๑๔/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๓๑

เด็กหญิงประภาพร องอาจ
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๓๒

เด็กหญิงกมลพรรณ มิงขวัญ

่

๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๓๓

เด็กหญิงนันท์นภัส พัวโสภิต
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กชายบัลลพ คำธงชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กชายวัฒนพร สูงสุด

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๓๖

เด็กหญิงมิงกมล

่

ทองทา ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๓๗

เด็กหญิงสุขิตา พึงเจริญ

่

๒๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กหญิงปริสสา ทับทิมใหม่
๓๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กหญิงสุจินันท์ บำรุงใจ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงมัณฑนา ปานนอก

๒๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๔๑

เด็กหญิงจิรารัตน์ กำเนิดอุย ๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กหญิงสุฑามาศ ศรีหอม ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กหญิงสิริพร เมฆกระจาย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๔๔

เด็กชายณัฐภัทร อ้วนศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๔๕

เด็กชายธาวิน เกษศิลป
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๔๖

นายเบิดร์ เจริญทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กชายปณณวิชญ์ ยงภูมิพุทธา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๔๘

เด็กชายศุภกฤต อยู่ดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๔๙

เด็กชายสิทธินันท์ หลำเหมือน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๖ / ๑๒๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุขใส

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ม่วงใหม่
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๕๒ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
คงคะชาติ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงพัชรพร พิมพขันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๕๔

เด็กหญิงศิริพร เชิงชม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๕๕

เด็กหญิงสิริพรรณี โชติจิรากร
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๕๖

เด็กหญิงสุจิตรา นวมมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กชายกิจติโชค นกเทศ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๕๘

เด็กชายฐิติศักดิ

์

สาลีทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๕๙

เด็กชายณัฏฐ์วิกรม ปนแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายทรงพล พวงบุบผา

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กชายธนโชติ ขำเชษฐา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๖๒

เด็กชายปญจพล มิงเมือง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๖๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคกระจาย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๖๔

เด็กหญิงณัฐชา เจียมดี

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีละกูล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๖๖

เด็กหญิงทิพยวิมล ประสม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๖๗

เด็กหญิงธัญชนก สังข์รูป
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๖๘

52ปทมพร เยือใย

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กหญิงปาณิสรา จูฑะศร
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงพนิดา ไหมคำมูล

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๗๑

เด็กหญิงศิริพร แจ่มแจ้ง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๗๒

เด็กหญิงสรวีย์ พงค์ทะจิตร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กหญิงสุกันยา ก้อนทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กหญิงสุธาวัลย์ เสียวชัยภูมิ

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๗๕

เด็กหญิงสุภาวดี มันคง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๗๖

เด็กหญิงอรพรรณ หลักหิน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงอรวรรณ จุ้ยทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงอิศรา แก้วสีเหลือง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๗๙

เด็กชายจิรพงษ์ โรจน์อรุณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงญาดา สังข์พรมทัด

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๘๑

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ พงศ์นาค
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๘๒

เด็กหญิงปดุจดาว พันเดช
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๘๓

เด็กหญิงศุภสุตา บู่สามสาย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๘๔

เด็กชายรพีภัทร อุระทัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๗ / ๑๒๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กหญิงชลิตา ตูมไทย
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กหญิงพศิกา เกตุจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๘๗

เด็กชายกฤษฎา ชืนดวงพิทักษ์

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กชายมนัสนันท์ คัดทะสิงห์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๘๙

เด็กหญิงจันทิมา พุ่มพฤกษา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายธงชัย มะกง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๙๑

เด็กชายวชิรวิทย์ เชือชาติ

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ละเมียดดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๙๓

เด็กชายวศิน ฤทธิอ่อน

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๙๔

เด็กหญิงกัลย์สุดา บัวล้อม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๙๕

เด็กหญิงทิชา คล้ายละมัง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เฟองแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๙๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ ทำนุ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๙๘

เด็กชายสัณหณัฐ พูนนุช
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๓๙๙

เด็กชายอดิสร เพชรชนมภูมิ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงอนุธิดา พึมขุนทด

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายกานต์รวี นาคบุตร

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายภูริพัตร์ งามขำ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชูราศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายชัพวิชญ์ สดแช่ม

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๐๕
นายสุรศักดิ

์

บุญเกษม
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายโสภณ มิตรน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๐๗
นางสาวกาญจนา จอมเกาะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงพิชญพร วิมานทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๐๙
นางสาวสุดารัตน์ จันทร์แสง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายกนกพล สุนทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๑๑

นายจุรินกรณ์ ขาวสุด
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๑๒

นายธันวา นิรปณนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๑๓

นายนิรันดร์ ร้อยแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๑๔

นายพีรวิชญ์ เถือนมา

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๑๕

นางสาวกาญจนา แก่นคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๑๖

นายสุริยา พุทธชาติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๑๗

นางสาวบุญสิตา เพิมเพียร

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๑๘

นางสาวปทิตตา แก้วโมรา
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๑๙

นางสาวสิรภัทร เดชอารมณ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๘ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๔๒๐
นายวโรดม สวายแมว

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๒๑

นางสาวตติยา ศรีจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๒๒

นางสาวศิริลักษณ์ งามชม
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๒๓

นางสาวศิลามณี ฉำมะนา
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๒๔

นางสาวศิริพร พิมพิเสน
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนืองบุรี

่

วัดชะอำ  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๒๕

เด็กชายปฏิภัทร สังประสิทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๒๖

เด็กหญิงสุภาวดี คนชม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๒๗

เด็กหญิงสุจิตตรา มาพลาย
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๒๘

เด็กหญิงเพชรชรี ต่วนศิริ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๒๙

เด็กหญิงพิรดา คงคาศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายรัชพล ทรงพล

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๓๑

เด็กหญิงปาริชาติ แซ่ฉัว

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๓๒

เด็กหญิงปราจีน หมูโคตร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๓๓

เด็กชายอภิรักษ์ มันตัน

่ ้

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๓๔

เด็กหญิงปยนันท์ ราตรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๓๕

เด็กชายสุทธิพันธ์ คำปน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๓๖

เด็กหญิงสุภนิดา เอียมภูเขียว

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๓๗

เด็กหญิงรัตนา ประพฤติชอบ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๓๘

เด็กชายบุญมา พุ่มพวง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๓๙

เด็กหญิงเกศรา บัวแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงธัญชนก น้อยประเสริฐ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๔๑

เด็กหญิงปริยาภัทร เกิดลาภ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๔๒

เด็กหญิงจารุภา วงค์อะมะตะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๔๓

เด็กชายธิติสรณ์ มันตัน

่ ่

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๔๔

เด็กชายพงศธร เกตุสมุด
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๔๕

เด็กหญิงเขมิกา ฉายาสกุลศิลป
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๔๖

เด็กชายบุญเลิศ ประพฤติชอบ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๔๗

เด็กชายศรนรินทร์ คำโพธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๔๘

เด็กหญิงบุณณิศา หอมกระแจะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เขาชมพู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๔๙

เด็กหญิงอภิญญา กิงไก่

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุพลู พุพลู  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายศิริชัย ประทัด

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดเหนือ ลินช้าง

้

 

พบ ๒๔๖๐/๓๔๕๑

เด็กหญิงสกุณา เย็นดี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดเหนือ ลินช้าง

้

 

พบ ๒๔๖๐/๓๔๕๒

เด็กหญิงสุจินันท์ ใจสุข
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดเหนือ ลินช้าง

้

 

พบ ๒๔๖๐/๓๔๕๓

เด็กหญิงเมธาวี สืบประดิษฐ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดเหนือ ลินช้าง

้

 

พบ ๒๔๖๐/๓๔๕๔

เด็กชายคณาธิป ทองใบ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินช้าง

้

ลินช้าง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๙๙ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๔๕๕

เด็กหญิงอทิตยา กระทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลินช้าง

้

ลินช้าง

้

 

พบ ๒๔๖๐/๓๔๕๖

เด็กหญิงชญาณิศา เสน่ติบัง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินช้าง

้

ลินช้าง

้

 

พบ ๒๔๖๐/๓๔๕๗

เด็กหญิงชนกานต์ ดังแสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลินช้าง

้

ลินช้าง

้

 

พบ ๒๔๖๐/๓๔๕๘

เด็กหญิงปภัสสร แก้วพิมพา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๕๙

เด็กชายอภิเดช สาวแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางนำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายนันทพงศ์ คำอุบล

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๖๑

เด็กหญิงรติกานต์ ทิมเมฆ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๖๒

เด็กหญิงสุธีกานต์ พวงเพชร
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองรี หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๖๓

เด็กชายอภิชาติ รักสัตย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๖๔

เด็กหญิงพรปวีร์ อยู่สบาย
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๖๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ รุ่มรวย
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๖๖

เด็กหญิงวิภาดา ขันทองคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๖๗

เด็กหญิงพอเพียง หนองรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองรี หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๖๘

เด็กหญิงวรรณิดา เปยมธรรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองรี หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๖๙

เด็กชายสิรวิชญ์ พีรพัฒนานนท์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ บัวงาม

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๗๑

เด็กหญิงรุ่งอรุณดิ

์

กรดกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๗๒

เด็กหญิงสุชาวดี หลักศรี
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๗๓

เด็กหญิงฐิติวรดา ส่างหลวง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๗๔

เด็กหญิงสาธินี สมใจเพ็ง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๗๕

เด็กหญิงมัชชิมา ทองไทร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๗๖

เด็กหญิงชัญญานุช บุญตัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ลำพาย
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๗๘

เด็กชายภักชกฤต บุญชู
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๗๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คุ้มจิตรรักษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงณัฐชา แดงช่วง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๘๑

เด็กหญิงอักษิกา ศรีพูล
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๘๒

เด็กหญิงนันนภัส นารอด
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๘๓

เด็กชายนพดล โฉมแพ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๘๔

เด็กหญิงสุภาวิณี สามศรีโพธิแก้ว

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๘๕

เด็กชายธนเดช ดิษฐวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กชายศรัณยู เนียมมะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๘๗

เด็กชายณัฐพล คุ้มจิตรรักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๘๘

เด็กหญิงพันดาว มีบำรุง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๘๙

เด็กหญิงกฤษณา บุญชูเชิด
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๐ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ สุขสำราญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๙๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ เจิมขวัญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๙๒

เด็กชายโอภาษ แสนเทียม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กชายอินทรีย์ เสน่ติบัง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๙๔

เด็กชายอัศวิน เสน่ติบัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๙๕

เด็กหญิงเบญจพร กระทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๙๖

เด็กหญิงอทิติยา ทองแถม
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๙๗

เด็กหญิงอารยา อุฮุ่ย
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา หนองหญ้าปล้อง  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายวรวุฒิ แครจี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงลึก แก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๔๙๙

เด็กชายนคร รักจงเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงลึก แก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายทรงชัย ผ่องแผ้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงลึก แก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายรชฏ รักจงเจริญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงลึก แก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายทัศไนย ปลาดุก

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงลึก แก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายศุภโชค พุกาด

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงลึก แก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายวิชิต ต้นนำเพชร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงลึก แก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงลาลินวัน ใจเย็น

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงลึก แก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงพีวารัตน์ ต้นนำเพชร

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงลึก แก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงปริชมน ต้นนำเพชร

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงลึก แก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงมัฐทนา ปลาดุก

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงลึก แก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงโชติกา คำสอน

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงลึก แก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงอาศิยา บุญมี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงลึก แก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๑๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ปุล๊ะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงลึก แก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๑๒

เด็กหญิงยุวดี จีบ้ง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงลึก แก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๑๓

นางสาววรรณวิกา โนชัย
๑๒/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโปงลึก แก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๑๔

เด็กหญิงณัฏฐา จันทร์นาค
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๑๕

เด็กหญิงปทมา ร่วมจิตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๑๖

เด็กหญิงกรรณิกา สุวรรรส

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๑๗

เด็กหญิงธัญชนก ภูมีนาชิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๑๘

เด็กหญิงปนัดดา ร่มโพรีย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่คะเมย วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๑๙

เด็กหญิงศิริพร ภู่ระหงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนางนวล วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงนริศรา บุญเสริม

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนางนวล วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๒๑

เด็กชายกัมพล นิมอนงค์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์

(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๒๒

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ แร่เงิน
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์

(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๒๓

เด็กหญิงศิรินญา ยวงผึง

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์

(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๒๔

เด็กหญิงวรินธร พิมเนียม
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์

(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

วัดแก่งกระจาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๑ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๕๒๕

เด็กหญิงบงกช ทองดีเลียง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์

(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๒๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ อำนาจสัตย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์

(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๒๗

เด็กหญิงอาธิติยา แก่นจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์

(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๒๘

เด็กหญิงจุราวรรณ รอดพันธุ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์

(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๒๙

เด็กชายนพดล ทองธรรมเนียม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์

(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงปทุมมาศ เจริญศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์

(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๓๑

เด็กหญิงกัลยกร แดโดย
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์

(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๓๒

เด็กชายธนกร ใจชืนดี

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์

(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๓๓

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ เอมสวัสดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์

(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๓๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ เรืองหยอย
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์

(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๓๕

เด็กหญิงบุญสิตา นำแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์

(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

วัดแก่งกระจาน  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๓๖

เด็กชายกษมา แตงอ่อน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๓๗

เด็กชายณัฐนนท์ สีปาน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๓๘

เด็กชายธีระพล เพิมพูน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๓๙

เด็กชายปภิณวิช ครุฑพงษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายวัชรพล สินเมือง

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๔๑

เด็กชายวีรภัทร ประประโคน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๔๒

เด็กชายสุริยพัชร อิมชืน

่ ่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๔๓

เด็กหญิงเกศแก้ว ม่วงกลม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๔๔

เด็กหญิงจารุวรรณ แซ่ลิม

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๔๕

เด็กหญิงชนกนันท์ ปราบนรินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๔๖

เด็กหญิงชลนิชา แก้วสำราญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๔๗

เด็กหญิงฐิดาพร สนธิเณร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๔๘

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ แช่มเทศ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๔๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ พูลแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงปนัดดา ทับนาค

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงประกายฟา ซือตรง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๕๒

เด็กหญิงพิจิตรา บัวผัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๕๓

เด็กหญิงแพรวา สวามิภักดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๕๔

เด็กหญิงภัณฑิรา น้อยบุตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๕๕

เด็กหญิงวรรณธิศา นิมอนงค์

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๕๖

เด็กหญิงวรรนภา ลบปว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๕๗

เด็กหญิงวรรณา คำหลงแว่น
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๕๘

เด็กหญิงวรารัตน์ มีแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๕๙

เด็กหญิงวลัยพร บุญมา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๒ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงวิชญาพร แก้วมุง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๖๑

เด็กหญิงศันสนีย์ แก้วเนตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๖๒

เด็กหญิงกรวรรณ สุขศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๖๓

เด็กหญิงนิตยา นุชเนตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๖๔

เด็กหญิงวิภาพร สมพิทักษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๖๕

เด็กชายวีรภัทร แสงโสม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๖๖

เด็กหญิงเกตุวริน สำเนียงสูง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กหญิงฐิติมา เผ่าพงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๖๘

เด็กหญิงกนกพร ชลสินธุ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)

วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๖๙

เด็กชายตันติกร ไสยเวช
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)

วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงตวงทอง นวมขำ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)
วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กชายนพดล บุญประเทือง
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)

วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สุขสมบูรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)

วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๗๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ทองดีเลียง

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)
วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๗๔

เด็กชายกรรชัย ศรีสนัน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ คลุ้มกระ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ วัดถำเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๗๖

เด็กหญิงเพชรลัดดา หนูน้อย
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ วัดพุสวรรค์  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๗๗

เด็กหญิงเพชรลดา เพ็ญบูลย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ วัดพุสวรรค์  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๗๘

เด็กหญิงฐิติพร อินพรม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ วัดพุสวรรค์  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๗๙

เด็กหญิงวิภาวี ผูกศิริ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ วัดพุสวรรค์  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ ประคำทอง

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด วัดวังจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ ดูเรืองรัมย์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด วัดวังจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๘๒

เด็กหญิงสุนิษา ทัดเพขร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด วัดวังจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๘๓

เด็กชายนนทกร ท้วมทรัพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดวังจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๘๔

เด็กหญิงชนิดา จีโบ้ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดวังจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๘๕

เด็กชายทรงพล สุขกระจ่าง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดวังจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๘๖

เด็กหญิงฐิติยา ทองมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดวังจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กหญิงอรัชพร ทาทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดวังจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๘๘

เด็กหญิงสาริกา จีโบ้ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดวังจันต์  

พบ ๒๔๖๐/๓๕๘๙

เด็กชายธนากร เทียนนาค
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

(สายปญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)

วัดสองพีน้อง

่

 

พบ ๒๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายธีรภพ อีนรอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

(สายปญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)

วัดสองพีน้อง

่

 

พบ ๒๔๖๐/๓๕๙๑

เด็กหญิงประมล บังกุยลิ

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

(สายปญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)

วัดสองพีน้อง

่

 

พบ ๒๔๖๐/๓๕๙๒

เด็กหญิงปานดาว แซ่ลิม

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

(สายปญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)

วัดสองพีน้อง

่

 

พบ ๒๔๖๐/๓๕๙๓

เด็กหญิงกนกวรรณ นวมนิม

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

(สายปญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)

วัดสองพีน้อง

่

 

พบ ๒๔๖๐/๓๕๙๔

เด็กหญิงปณฑารีย์ บัวสุวรรณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

(สายปญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๓ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๕๙๕

เด็กชายสรศักดิ

์

สมใจ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

(สายปญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)

วัดสองพีน้อง

่

 

พบ ๒๔๖๐/๓๕๙๖

เด็กหญิงสิริกัญญา ภู่ระหงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

(สายปญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)

วัดสองพีน้อง

่

 

พบ ๒๔๖๐/๓๕๙๗

เด็กหญิงสิริยากร ภู่ระหงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

(สายปญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)

วัดสองพีน้อง

่

 

พบ ๒๔๖๐/๓๕๙๘

เด็กชายนันทยศ สมจิตต์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

(สายปญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)

วัดสองพีน้อง

่

 

พบ ๒๔๖๐/๓๕๙๙

เด็กชายจิรายุ พันธ์หริง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

(สายปญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)

วัดสองพีน้อง

่

 

พบ ๒๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงมณิภา เพลาใง้

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

(สายปญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)

วัดสองพีน้อง

่

 

พบ ๒๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงเพียงขวัญ บัวผัน

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

(สายปญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)

วัดสองพีน้อง

่

 

พบ ๒๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ทนยิม

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองพีน้อง

่

(สายปญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)

วัดสองพีน้อง

่

 

พบ ๒๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายมงคล กระต่ายทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านโง วัดหนองปนแตก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงพรทิพย์ วันเสือ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านโง วัดหนองปนแตก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงพรทิพย์ ดอนเกตุแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านโง วัดหนองปนแตก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงนันธิญา หลำรำไป

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านโง วัดหนองปนแตก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงวราภรณ์ มีสุข

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านโง วัดหนองปนแตก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายอัมรินทร์ สุวรรณเกตุ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านโง วัดหนองปนแตก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายธรรมรงค์ นิรารักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านโง วัดหนองปนแตก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ รถจันทร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านโง วัดหนองปนแตก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ บุญด้วยลาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านโง วัดหนองปนแตก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๑๒

เด็กหญิงสุนิสา จันทร์สุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านโง วัดหนองปนแตก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๑๓

เด็กหญิงอาภัสรา บัวแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านโง วัดหนองปนแตก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงกัณฐิกา คชกฤษ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านโง วัดหนองปนแตก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๑๕

เด็กหญิงปนัดดา เลียมนาค

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านโง วัดหนองปนแตก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๑๖

เด็กหญิงสุกัญญา หรังวัด

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านโง วัดหนองปนแตก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๑๗

เด็กหญิงปาลิตา มีแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะกอก วัดหนองมะกอก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ โฉมแพ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะกอก วัดหนองมะกอก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๑๙

เด็กชายพีณพัฒน์ สิงห์คุณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะกอก วัดหนองมะกอก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายภานุพงษ์ ผึงน้อย

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะกอก วัดหนองมะกอก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๒๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ ปยจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะกอก วัดหนองมะกอก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงอาภัสรา สอนรัตน์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะกอก วัดหนองมะกอก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๒๓

เด็กหญิงอลิชา แซ่หลิว
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะกอก วัดหนองมะกอก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๒๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทรรัตนะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะกอก วัดหนองมะกอก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๒๕

เด็กหญิงฉัตรสุดา รุ่งเจริญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะกอก วัดหนองมะกอก  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๒๖

เด็กหญิงพีรนันท์ ผ่องศิริ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง วัดห้วยกวางจริง  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๒๗

เด็กชายณัฐพล พูลแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง วัดห้วยกวางจริง  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๒๘

เด็กชายธีรวัฒน์ พงษ์เทศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง วัดห้วยกวางจริง  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๒๙

เด็กหญิงณัฐฒิฌา ทองเกิด
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง วัดห้วยกวางจริง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๔ / ๑๒๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงสุทธิกานต์ จูหลิม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง วัดห้วยกวางจริง  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๓๑

เด็กชายพงศกร อุดมนาค
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง วัดห้วยกวางจริง  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๓๒

เด็กชายวรชัย หนูน้อย
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง วัดห้วยกวางจริง  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงสุมาลี บุตรจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง วัดห้วยกวางจริง  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๓๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เกิดเกษม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง วัดห้วยกวางจริง  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๓๕

เด็กหญิงสุภัสสร นิลห้อย
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง วัดห้วยกวางจริง  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๓๖

เด็กชายกฤตพรต บุษราคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง วัดห้วยกวางจริง  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๓๗

เด็กชายสรชัช บุตรจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง วัดห้วยกวางจริง  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงฟาใส ยิมใย

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง วัดห้วยกวางจริง  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๓๙

เด็กชายกฤษดา สุขขำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง วัดห้วยกวางจริง  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงสุนิสา

ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๔๑

เด็กชายสิทธิชัย นวลละออง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๔๒

เด็กชายเลทอ จันทร์อุปถัมภ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ใจ
ไม่ปรากฎนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๔๔

เด็กหญิงทู้พอ กรัณย์มิตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงกัญญาพร บุรเกียรติกุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๔๖

เด็กหญิงพวงชมพู จันทร์อุปถัมภ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๔๗

เด็กหญิงนกแก้ว
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๔๘

เด็กชายธนพล
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๔๙

นางสาวลีลีว้า

้

เพชรวรชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงอีที

้

ชูชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชูชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๕๒

เด็กหญิงสาวิกา
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๕๓

เด็กหญิงสุภารัตน์
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๕๔

เด็กชายภาคภูมิ ตรีเพชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กหญิงพิมพ์ประภา -

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๕๖

เด็กชายจอดาดา ไม่มีนามสกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๕๗

เด็กชายณภัทร เรืองโรจน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๕๘

เด็กหญิงปริดา สุทธิโยธา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๕๙

เด็กชายวิทยา แดงทรายสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายพิพัฒน์ ภุมมิต

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๖๑

เด็กชายรัฐภูมิ นนทก
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๖๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ ไมตรีโสภณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๖๓

เด็กชายบุริศร์ เจนไพร
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๖๔

เด็กหญิงปยพร ชูชาติ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๕ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๖๖๕

เด็กหญิงบุษราภรณ์ ศรีหิรัญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเด็ง วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๖๖

เด็กชายวีระยุทธ ชนะมัจฉา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๖๗

เด็กชายอดิสรณ์ สิงห์โตทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๖๘

เด็กชายอัฐวุฒิ แสงทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๖๙

เด็กหญิงสราวลี สุดคลำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงอริสรา เกิดทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๗๑

เด็กหญิงวันวิสา ธนทวีชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๗๒

เด็กชายชัยวัฒน์ สำมะรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๗๓

เด็กชายซือปรี

้ ้

ปญญาศาลติ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๗๔

เด็กชายทรงธรรม กาเผือก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๗๕

นายธนารักษ์
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๗๖

เด็กชายธีรภัทร จันทร์ช่วง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๗๗

เด็กชายนาถวัฒน์ ทองมี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๗๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์
ไม่ปรากฏนามสกุล ๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๗๙

เด็กชายพรเทพ สุ่มเพชร
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายอภิวิชญ์ พวงพยอม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๘๑

เด็กชายอภิรัตน์ บุญเทียม
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๘๒

เด็กหญิงสุมาลี เวนะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๘๓

เด็กหญิงอรสา เลิศคลัง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๘๔

เด็กหญิงอริสา ทิมเมฆ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๘๕

เด็กหญิงอุษา มาเจริญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๘๖

เด็กชายสุทธิลักษณ์ แซ่จันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๘๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ สุพล
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๘๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

นุ่มน้อย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๘๙

เด็กชายสรายุทธ ตรีเพชร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงแซ้ดี เวนะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๙๑

เด็กหญิงดาวเรือง เรืองทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๙๒

เด็กหญิงสุวรรณษา ตรีสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๙๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ กอนใย
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๙๔

เด็กหญิงลาพอ ไม่ทราบ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๙๕

เด็กหญิงพรนภา เหลืองมณี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๙๖

เด็กหญิงอาทิตยา มาลี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๙๗

เด็กหญิงเจนจิรา รุ่งแจ้ง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๙๘

เด็กหญิงสุลัดดา อ่อนนุ่ม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๖๙๙

เด็กหญิงพรพิมล บานแย้ม
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๖ / ๑๒๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายฤชากร จันทร์อุปถัมภ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายธันวา คำสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายชาติชาย รักษาดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายณัฐิวุฒิ เล้งฮ้อ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายสมพร อยู่เย็น

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายสรายุทธ สุขกลม

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ขุนวิชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงวรัญญา แซ่เเตียว

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๐๘
นายสุประดิษฐ์ สุนทรมณี

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๐๙
นางสาวลัลนา เกตุสุวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๑๐
นางสาวจิราพร หัดประกอบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๑๑

นางสาวนวินดา ชูพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปาเด็งวิทยา วัดร่วมใจพัฒนา  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงณัฐชญานันท์

คนมี
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๑๓

เด็กหญิงวรนุช นาคแกมทอง
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๑๔

เด็กหญิงสุพรรณษา แตงไทย
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๑๕

เด็กหญิงอาทิติยา ชืนกลิน

่ ่

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๑๖

เด็กชายปฐวี สุดประเสริฐ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๑๗

เด็กชายฤทธิชัย เพชรเอียม

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๑๘

เด็กหญิงญาณิศา ตุ้ยวงศ์
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๑๙

เด็กหญิงญาดา ภิญโญ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงภาสิณี แย้มเกษร

๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๒๑

เด็กหญิงศศิพร ตรีเพชร
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๒๒

เด็กหญิงสวรรยา ศรีทองเจริญ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๒๓

เด็กชายธันวา พันใย
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๒๔

เด็กชายอัครชัย แจ้งศิริกุล
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๒๕

เด็กชายประวีร์ ไชยสมภาร
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๒๖

เด็กชายพิชญะ แก้วเก้า
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๒๗

เด็กชายมิงมงคล

่

ปนทอง
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๒๘

เด็กชายอานนท์ สุขสว่าง
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ทัดภู่
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายธนัช เผือกประคอง

๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๓๑

เด็กหญิงนิรันด์รัตน์ โถทอง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๓๒

เด็กหญิงแก่นเพชร พรเพ็ชร์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๓๓

เด็กหญิงณิชนันทน์ คุ้มสวัสดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๓๔

เด็กหญิงธนพร ปแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๗ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๗๓๕

เด็กหญิงชญานัญ อยู่ดี
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๓๖

เด็กชายธนากร เอียมสะอาด

่

๒๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๓๗

เด็กชายนครินทร์ ร่มเย็นใจ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๓๘

เด็กชายคเชนทร์ อยู่สุวรรณ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๓๙

เด็กหญิงฐิติมา ผิวอ่อนดี
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายศุภวิชญ์ คมปาน

๒๒/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๔๑

เด็กหญิงรตนพร ภูมิไสว
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๔๒

เด็กหญิงกุลนัดดา หนาแน่น
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๔๓

เด็กหญิงจิณณพัต พุดซ้อน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๔๔

เด็กหญิงชญานัช โชติงาม
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๔๕

เด็กหญิงชุลีพร พงษ์ทอง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๔๖

เด็กหญิงธัญญาภัค เพชรเอียม

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๔๗

เด็กหญิงหทัยชนก ฐิตะฐาน
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๔๘

เด็กชายวชิรวิชญ์ นิวาสะวัต
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๔๙

เด็กหญิงณิชกานต์ นิลมณี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงปพิชชา เบียวบังเกิด

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๕๑

เด็กหญิงภาพิมล จิตร์ใจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๕๒

เด็กชายฉัตรดนัย ชมชืน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กชายชนันท์ธิพัฒน์ เมืองแพน

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๕๔

เด็กชายสรยุทธ บุญู
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๕๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองน้อย
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๕๖

เด็กหญิงเนตรนภา ฉิมฉลอง
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๕๗

เด็กชายพชร ไพรเทียง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๕๘

เด็กหญิงกุลธิดา ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงฉัตรตรีญาพร

อมศิริ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงวรรณพร สัตถาผล

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๖๑

เด็กชายพิษณุ ยิมแย้ม

้

๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๖๒

เด็กชายธนพงษ์ พวงน้อย
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๖๓

เด็กหญิงเมธาวดี ทองเพชร
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๖๔

เด็กหญิงอรสิริบูลย์ เดชอนงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๖๕

เด็กชายคมกริช สระทองยิม

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๖๖

เด็กชายตรีพล แจ้งจิต
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๖๗

เด็กชายสิรภพ สุขแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๖๘

เด็กหญิงวรัทยา จินดานิล
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๖๙

เด็กหญิงณัฎชา กลินพิกุล

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๘ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อาลัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๗๑

เด็กหญิงปนัดดา เปลียนอารมณ์

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๗๒

เด็กหญิงธนวันต์ สุทธโน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๗๓

เด็กหญิงดวงฤทัย วงศ์วิหก
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๗๔

เด็กชายธีรวัฒน์ ปองนพ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๗๕

เด็กชายนรินทร์ โตพิทักษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๗๖

เด็กชายธีรโชติ ปานสุวรรณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๗๗

เด็กชายนิติ น้อมรักษา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๗๘

เด็กชายนิติภูมิ หนูภักดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๗๙

เด็กหญิงจีรนาฎ แต้มศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงนันทพร แก้วประเสริฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๘๑

เด็กชายสหลักษณ์ แก้วนวม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๘๒

เด็กชายภูริพัฒน์ สายจันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๘๓

เด็กชายศรันย์ วัชชวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๘๔

เด็กชายชนะศึก หอมกลิน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๘๕

เด็กชายเจษฎา แสงเงิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๘๖

เด็กหญิงอริศรา สรสิทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๘๗

นางสาวชลธิชา ขยายแย้ม
๐๓/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๘๘

แม่ชีสุกัญญา ท่าผา
๐๖/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)

วัดเขาย้อย  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๘๙

เด็กชายชัยฤกษ์ พุ่มไสว
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กชายพิชานันท์ แม้นเจริญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๙๑

เด็กชายพีระศักดิ

์

จูจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๙๒

เด็กชายวินัย คงสืบ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๙๓

เด็กชายพงศ์พันธุ์ อินพันทัง
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๙๔

เด็กชายศิริวัฒน์ ร่วมตระกูล
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๙๕

เด็กชายชนินทร์ สมศักดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๙๖

เด็กชายธีระเดช ทับทิมทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๙๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ ไชยประภา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ยืนบุรี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๗๙๙

เด็กหญิงศศิธร หอมกลิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงสุพัตรา ดีแย้ม

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง พระทรง  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายกิติคุณ แจ่มสงวน

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กชายไกรสิทธิ

์

รัดยิง

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายกฤติพงศ์ ลำเจียก

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายเจสัน โสตรเตนี

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๐๙ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ กลินไทย

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ต่วนเครือ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายรัตนโชติ ฉิมงาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายอโณทัย วังนิล

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายอิทธิพัทธ์ วังนิล

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงกาญจนาพร แซ่ตัง

้

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๑๑

เด็กหญิงเจนจิรา ปุกเนตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๑๒

เด็กหญิงชิตชนก สุขนิรัญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๑๓

เด็กหญิงณัฐชุดา โตใหญ่ดี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๑๔

เด็กหญิงปลายฝน จันทร์แสงดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๑๕

เด็กหญิงพัชรพร ทองขาว
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๑๖

เด็กหญิงพรพิมล เจริญทรัพย์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๑๗

เด็กหญิงวีรยา เต็มคอน
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๑๘

เด็กหญิงสโรชา ห่วงนาค
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๑๙

เด็กหญิงสุภาวดี หอมเสมอ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงอริสรา ชุ่มจิตต์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๒๑

เด็กชายกันตวิชญ์ แสงอร่าม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๒๒

เด็กชายกฤษณะ ทองอยู่
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๒๓

เด็กชายชานนท์ วิจิตรตระกูลชัย
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๒๔

เด็กชายธันวา โพพงษ์พฤกษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๒๕

เด็กชายธีรภัทร บุญสร้าง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๒๖

เด็กชายบิคเอ็ม วงษ์ศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๒๗

เด็กชายวรปรัชญ์ ธุระ กิจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๒๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ รุ่มรวย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๒๙

เด็กหญิงญาณิศา เพริดพริง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงธัญญาเรศ มุ่นพลาย

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๓๑

เด็กหญิงปฐมาวดี ศรีแจ้
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๓๒

เด็กหญิงพณิชา เพ็งดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประกอบผล
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๓๔

เด็กหญิงวรรษชล ขันทอง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๓๕

เด็กหญิงสุมาพร สายนาค
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๓๖

เด็กหญิงพิมลวรรณ กล้าหาญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๓๗

เด็กหญิงกมลชนก ขลิบสุวรรณ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๓๘

เด็กหญิงคมคาย คำหงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๓๙

เด็กหญิงรวินท์นภา แดงประดับ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๐ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายสรธัญ เลิศธำรงกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๔๑

เด็กชายอภิชา อ่วมพรามณ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๔๒

เด็กหญิงทิพวรรณ จันทร์เขียว
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๔๓

เด็กหญิงพิชญา เหลืองทอง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๔๔

เด็กหญิงจิณห์วรา พุกพัน
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๔๕

เด็กชายกิตติพงศ์ แก้วเจริญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๔๖

เด็กชายกฤตนัย ศรีจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๔๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นุชนารถ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๔๘

เด็กชายจักรินทร์ อินทรักษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๔๙

เด็กชายจักรินทร์ แตงพลับ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายธนชนก พงษ์เจริญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๕๑

เด็กชายปภาวิน ม่วงน้อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๕๒

เด็กชายพยนต์เทพ ทิพย์พระจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๕๓

เด็กชายเมธา มีผลมาก
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๕๔

เด็กชายศรายุทธ เวชสิทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๕๕

เด็กชายสัณหพจน์ ดุลดวง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๕๖

เด็กหญิงชนาภา กะจิว
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๕๗

เด็กหญิงชยุดา พุกงาม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๕๘

เด็กหญิงฑิฆัมพร บุญแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๕๙

เด็กหญิงธนัชญา แตงอ่อน
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงนันท์นภัส อ้อยจีน

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๖๑

เด็กหญิงนันท์สินี แก้วประเสริฐศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๖๒

เด็กหญิงนภิสา บุญนำมา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๖๓

เด็กหญิงนุศรินทร์ ลำดับวงศ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๖๔

เด็กหญิงปนัดดา นามชัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๖๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ แดงนุ้ย
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๖๖

เด็กหญิงพิมพ์พร ปนแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๖๗

เด็กหญิงสุคนธา สังข์ฤทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๖๘

เด็กหญิงสุธาสินี อินทราพงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๖๙

เด็กหญิงอุภาพร เข็มกลัด
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายจักรพงษ์ แตงโช

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๗๑

เด็กชายจิรวัฒน์ น้อยนารายณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๗๒

เด็กชายชนาธิป ดอกรัก

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๗๓

เด็กชายธนดล มีสวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๗๔

เด็กชายปฏิพัทธ์ มาแผ้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๑ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๘๗๕

เด็กชายปยวัฒน์ นาคเจดีย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๗๖

เด็กชายศักดินนท์

์

ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๗๗

เด็กหญิงกรวรรณ เมืองแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๗๘

เด็กหญิงกฤติมา จันทร์มิตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๗๙

เด็กหญิงกนกพร เพียรเรียน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงกิรณา สู่สวัสดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๘๑

เด็กหญิงกุลธิดา เขียวธง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๘๒

เด็กหญิงจิราพร ตุ้ยแคน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๘๓

เด็กหญิงนัยรัตน์ เสือพิทักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กหญิงนัสตราภรณ์ จันทมิตร

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๘๕

เด็กหญิงปาณิศา เทียงผดุง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๘๖

เด็กหญิงพรชนก เจริญพร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๘๗

เด็กหญิงพิมพ์นิภา อ่อนละมูล
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๘๘

เด็กหญิงภัทรวดี ทองคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๘๙

เด็กหญิงมัชฌิมา ฉิมงาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงเยาวภา อุลิศ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๙๑

เด็กหญิงลลิตา คำดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๙๒

เด็กหญิงลักษมี กุมาร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๙๓

เด็กหญิงสาวิกา สุขทน
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๙๔

เด็กหญิงศิรินพร จิตรออน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๙๕

เด็กชายปติณัช ช่องแสก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๙๖

เด็กชายปวริศ อารีรบ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๙๗

เด็กหญิงรุจิรา บุญเรือง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๙๘

เด็กชายชาคริต คชพันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๘๙๙

เด็กชายนาธาร คชพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายสิทธิเดช เทพรอด

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายศรศักดิ

์

สุขศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงนภสร แก้วเจริญ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายอภิวัฒน์ อยู่ยืด

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงอรจีรา แสงถนอม

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาปญญา วัดชีว์ประเสริฐ  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงขวัญข้าว ทองกลัด

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายธนพล ออมพลศิริ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ คุ้มทิม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงอภิญญา ชูจิตต์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงศศิประภา กลินกระสังข์

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๒ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงสุธิมา แสงเงิน

๒๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) วัดโรงเข้  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณศิริ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๑๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ แตงอ่อน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๑๓

เด็กชายพิชัย แม้นเจริญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๑๔

เด็กชายพัชรพงษ์ บุญรอด
๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๑๕

เด็กหญิงพรไพลิน โพธิแก้ว

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๑๖

เด็กหญิงรัตนาพร แสงโหมด
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๑๗

เด็กหญิงสุวรรณี ปุยใจดี
๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๑๘

เด็กชายปยวัฒน์ หาริกัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงศ์ประเสริฐ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายธีรยุทธ พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๒๑

เด็กชายนุกูล โมราวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายโสภณ เทพอาจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๒๓

เด็กชายเอกรัฐ กลินสุวรรณ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง ใหญ่สุวรรณาราม  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๒๔

นางกาญจนา ศรีสว่าง
๒๗/๑๐/๒๕๐๖

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๒๕

นางประชวน ทับแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๑๔

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๒๖

นางประทิว บัวงาม
๐๗/๐๖/๒๕๒๑

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๒๗

นางทองเพียร สุขเสอียม

่

๒๕/๐๗/๒๕๑๔

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๒๘

นางชุติมา อ่วมเจริญ
๐๒/๐๕/๒๕๑๐

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๒๙

นางสาวชูชืน

่

พูลผล

๑๓/๑๑/๒๕๒๗

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๓๐
นายทศพร บุตรเล็ก

๒๓/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๓๑

นางบัญญัติ วีสม ๓/๒/๒๕๑๖ กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๓๒

นางสาวณัฐพร แย้มปราโมทย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๓๓

นางสาวยุพาพร สังข์พุก
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๓๔

นางสาวพัชราภรณ์ ปานพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๓๗

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๓๕

นางวิมาดา สงวนศัพท์
๐๑/๐๑/๒๔๙๔

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๓๖

นายปารินทร์ สุขดำเนิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๓๗

นางสาวธรณี รอดภัย
๒๙/๐๕/๒๕๑๔

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๓๘

นางสาวมนทกานต์ พูลผล
๑๔/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๓๙

นางพิชญา ปรางทอง  กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๔๐
นายนันทพล ประจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๔๑

นางสาวโชติกา สัจจาสังข์
๐๗/๐๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๔๒

นายธนกร บุญมีโชติ
๐๑/๑๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๔๓

นางสาวสวรรยา เทศสาลี

๒๒/๑๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๔๔

นายทวี พราหมณ์เทศ
๐๒/๑๑/๒๕๑๔

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๓ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๙๔๕

นางสาวนันทพร พราหมณ์น้อย
๓๐/๑๐/๒๕๓๗

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๔๖

นายวีรภัทร เพชรฉลอง
๐๗/๐๔/๒๕๓๓

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๔๗

นายวีรัตน์ กิมเฮง
๓๐/๑๑/๒๕๑๕

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๔๘

นายสัมฤทธิ

์

ชืนจิตร์

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๑

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๔๙

นางสาวนลินี กลินฟุง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ้านลาด วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายสิปปวิชญ์ กิมเฮง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๕๑

เด็กชายอัครพล รอดราษฎร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๕๒

เด็กชายพงพัชร์ โฉมงาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๕๓

เด็กชายชัยรัตน์ รวงผึง

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๕๔

เด็กชายรัชพล พาลีบุตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๕๕

เด็กชายพัคคพงศ์ ทองสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยประไพสาร
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๕๗

เด็กชายสงกรานต์ อินทร์พักตร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๕๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

บุญรอด
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๕๙

เด็กชายปณณวัฒน์ แคใหญ่
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กชายวีรภัทร เนียมศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๖๑

เด็กชายศุภกรณ์ รักษาราษฎร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๖๒

เด็กหญิงณปภา ศิลปศร
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๖๓

เด็กหญิงกรกนก ทองมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๖๔

เด็กหญิงวรรณา วิริยะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๖๕

เด็กหญิงศศิปภา ลูกอินทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๖๖

เด็กหญิงพรนัชชา เนียมศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๖๗

เด็กหญิงสุภาวดี เขียวขำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๖๘

เด็กชายวชิรวิทย์ ชืนอารมณ์

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๖๙

เด็กหญิงสุนิสา หงส์สมบุญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงชฎาพร ลิสอน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่อม่วง วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ชืนอารมณ์

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่อม่วง วัดช่อม่วง  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๗๒

เด็กหญิงวราภรณ์ กฐินเทศ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๗๓

เด็กหญิงสุธินันท์ นาคปานเอียม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๗๔

เด็กหญิงวัชรา ถาวรกูล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กหญิงพลอยพรรณ ผ่องแผ้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๗๖

เด็กหญิงสุภาวดี เทพทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๗๗

เด็กชายกันตพงศ์ เพชรตึก
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๗๘

เด็กชายสหรัถ สมัย
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๗๙

เด็กหญิงพนิตศุภา ทองชิต
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๔ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๓๙๘๐
แม่ชีนัฐพร ภู่ชัย

๒๙/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๘๑

แม่ชียุพิน กรกุม
๑๒/๘/๒๔๙๔

โรงเรียนวัดถำรงค์ (ผ่านผดุง) วัดถำรงค์  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๘๒

เด็กชายสมพร ชูศิริ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)

วัดห้วยเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๘๓

เด็กชายภานุพงศ์ ร่มเกตุ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)

วัดห้วยเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๘๔

เด็กหญิงเบญญาภา ทองน้อย
๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)

วัดห้วยเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๘๕

เด็กหญิงอรฤดี กลินดี

่

๑๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)

วัดห้วยเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๘๖

เด็กชายกฤติพงศ์ เนตรศรีวัฒน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)

วัดห้วยเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๘๗

เด็กชายพงศ์สกร ขุนสมาน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)

วัดห้วยเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๘๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สร้อยสำอางค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)

วัดห้วยเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๘๙

เด็กชายกิตติพงษ์ นาคแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)

วัดห้วยเสือ  

พบ ๒๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายกฤชพิพัฒน์ บุตรอินทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๖๐/๓๙๙๑

เด็กชายธีรวัฒน์ นวมนิม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๖๐/๓๙๙๒

เด็กชายกฤษฏา อินทรเรือง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๖๐/๓๙๙๓

เด็กชายจิตรทิวัส สังข์พุก
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๖๐/๓๙๙๔

เด็กชายธันวา น้อยมี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๖๐/๓๙๙๕

เด็กหญิงสุรัสวดี รักดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๖๐/๓๙๙๖

เด็กหญิงสุภัทรตา สุ่มแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๖๐/๓๙๙๗

เด็กหญิงจิดาภา แสงศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๖๐/๓๙๙๘

เด็กหญิงธีริศรา นวมนิม

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๖๐/๓๙๙๙

เด็กหญิงศิริ ทองชัง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กชายรชต คิดอยู่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายพีรภัทร สระแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายธเนศ สิงห์ขาม

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงเปมิกา เอียมกลิน

่ ่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพธิลอย (เรือนวงศ์ผดุง)

์

วัดโพธิลอย

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายสมภพ แสนหมืน

่

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงนิศารัตน์ เทศธรรม

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กชายธีรโชติ สาธิวงค์

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กชายคมชาญ แก้วปลัง

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงชุ่ม

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงศศิวิมล บังจิต

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงอินทิรา กลินกรุ่น

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงไอลดา ขาวสนิท

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงศตพร ศรีสวน

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงอวัญจณาร์ ผ่องภักต์

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงภิญญดา เจตจันทร์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๕ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายอัครพล รัดยิง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงอัญญาณี สังกะเสริฐ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงธนารีย์ พาทีทีน

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงฐิติยา ทิมทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สระแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายธนโชติ แสงชุ่ม

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายธีรภัทร์ เเสนสุด

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงสุวรัตน์ ยังมีมาก

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงภัชราพร งามชม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กชายอภิรักษ์ คล่องประทีปผล

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายธีรภัทร รุ่มรวย

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายอัมรินทร์ แสนสุด

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

พลายแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายอัษฎายุธ เพชรพิทักษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายชุติพงษ์ อุ่นเรือน

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงกัญญาวดี แยกรัง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายอดิศร เมฆลอย

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายยุทธนา จุ่นอยู่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงปนัดดา รุ่มรวย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงสุพรรษา แจ้งจัด

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงนฤมล อ่วมพ่วง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กชายกฤตพจน์ สีดอกบวบ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายธวัชชัย ยังมีมาก

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายวันเฉลิม สีแตง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายพัชร ลอยละลิว

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดหัวนา  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงพิศมัย ทองเทือก

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)
วัดดอนกอก  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงสิริขวัญ ชูศรี

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)
วัดดอนกอก  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงศศิวิมล โพธิชัย

์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)
วัดดอนกอก  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายสุทธิพงษ์ น้อยมนต์

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)
วัดดอนกอก  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายภัทรพล อ่วมเกิด

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)
วัดดอนกอก  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายณฐวร เปยมปาน

๒๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายธวัชชัย พราหมณ์ฤกษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายพรหมชนะ เครืองทิพย์

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงกชณิกานต์ อุ่นเทศ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงวรดา ศรีสุก

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๖ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายธนสิทธิ

์

โต้มอญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายนรภัทร คุ้มครอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายนิติภูมิ แก้วกอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กชายนวพัส ปวนอำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กชายศักดา ทองมาก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายสิรภัทร เพชรขาว

๐๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กชายสิทธิโชค ขวัญยืน

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงจุฑามาศ บุตรเล็ก

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงนรีพร อำพันธ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงสุชาวดี บำรุงไทย

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงสิริกัญญา นิลห้อย

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)
วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายศุภวิชญ์ ม่วงกลม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายอมรเทพ บัวแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงภัทรนันธ์ จอนพุ่ม

๒๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงลัคษิกา อ่วมบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงอรธินันท์ นิลกัน

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายต้นตกานต์ คิดอยู่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายพีรพัฒน์ นกน่วม

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)

วัดบ่อบุญ  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายพิชิต พันธ์แดง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายนรินทร์ทร เอียมทอง

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายเอกรินทร์ ทองปล้อง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายจารุเดช มาระสิน

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายธนากร เอียมอาจ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายพลวรรธน์ จันทร์แดง

๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)

วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงปาริชาติ เอียมสะอาด

่

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)

วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงสุมนต์รัตน์ พูลพิพัฒน์

๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)

วัดโพธิเรียง

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายธิติวุฒิ ทองหวี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังบัว(ศรสายราษฎร์บำรุง)

วัดวังบัว  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทินจีนวงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง)

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายธนทัต ทองทา

๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง)

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กันจร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง)

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กชายชัยบดินทร์ อุ่นเรือน

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) วัดกุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง)

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงพรพิศตรา คนหลัก

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง)

วัดเทพประชุมนิมิตร
 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงศุภธิดา ชูช่วย

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง)

วัดเทพประชุมนิมิตร
 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๘๓ เด็กชายประชาธิปไตย
สรรพประเสริฐ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง)

วัดเทพประชุมนิมิตร
 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายนันทิพัฒน์ สกุลเต็ม

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง)

วัดเทพประชุมนิมิตร
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๗ / ๑๒๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายชโนดม สามดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง)

วัดเทพประชุมนิมิตร
 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงอธิษฐาน หวลระลึก

๐๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงสิรินทิพย์ คำหวล

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงปยนุช เด่นดวง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ลวดลาย

๐๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงฐิติพร หวลระลึก

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงปภาดา พุ่มไสว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กชายวิทวินท์ บวรเวศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงนภัสสรา ยุมาพันธ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สินฉลอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงจิรัชยา สียางคุณ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายจิรายุ แยกรัง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงภิญญา ไปล่บุญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

วัดหนองปรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายธนากร แดงระยับ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กชายรัชชานนท์ ธิมาทาน

๐๒/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กชายศรยะ ชืนสุคนธ์

่

๒๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายสรกฤช ฤทธิน้อย

์

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

พันธ์ละออง
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ กลินหอม

่

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงปูชิตา ชูแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงกัญจน์จิรา ทัพเล็ก

๑๗/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายวัชริศ พุ่มทอง

๐๗/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายอรรถพล ปานรอด

๑๖/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ครุฑดำ

๒๗/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายธินกรณ์ จักจุ้ม

๑๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายธนากร วิเชียรฉาย

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๑๑

เด็กชายกฤตเมธ เปลียนอารมณ์

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๑๒

เด็กชายวิรัช รักอ่อน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๑๓

เด็กชายมีทรัพย์ ไทยสวัสดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๑๔

เด็กชายนิธิกร บุญเรือง
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๑๕

เด็กชายณัฐพล พุ่มพวง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๑๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุตรนก
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๑๗

เด็กชายปฐมพร พูลสวัสดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๑๘

เด็กหญิงชนันสิริ มะเกษม
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๑๙

เด็กชายภานุวัฒน์ คำมาวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๘ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กชายศุภวิชญ์ กล่อมเกลียง

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๒๑

เด็กชายทิวากร ตุพิลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๒๒

เด็กชายทรงพล ปนศริ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๒๓

เด็กชายกรวิชญ์ นวมสุวรรณ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๒๔

เด็กชายวิโรจน์ ฟาคนอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๒๕

เด็กหญิงธนาธาร นิมสำราญ

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๒๖

เด็กหญิงสวิตรี สีนิล
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๒๗

เด็กชายกิตติพงษ์ มากมูล
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๒๘

เด็กชายปุรเชษฐ คุ้มสวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๒๙

เด็กชายวรัญู สุดประสงค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายบุญรักษา ยุระมาตย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๓๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วไพศาล
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๓๒

เด็กชายชลทิศ ปลีสุวรรณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๓๓

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

นวมสุวรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๓๔

เด็กชายพงศธร ฤกษ์ดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๓๕

เด็กชายพีรเดช สนกระแสร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๓๖

เด็กชายธนาวุฒิ โลหะพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๓๗

เด็กชายวรชัย กลินบัว

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๓๘

นายศักดินรินทร์

์

ทัศนา
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๓๙

เด็กชายธนวัต แทนคุณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิ (ชืนศรีผดุง)

์ ่

วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายเอกกร พุ่มนวม

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโพธิ (ชืนศรีผดุง)

์ ่

วัดโพธิงาม

์

 

พบ ๒๔๖๐/๔๑๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ อุ่นพักดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๔๒

เด็กชายกฐิน หม่องจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๔๓

เด็กชายคงสิทธิ

์

แก่นเชิดชู
๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๔๔

เด็กชายณัฐชนน ขจรเพชร
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๔๕

เด็กชายภาณุ ประสมจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๔๖

เด็กชายรุ่งสุริยา สร้อยสม
๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๔๗

เด็กชายเอกรินทร์ พ่วงสำราญ
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๔๘

เด็กหญิงเจนจิรา รักดี
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๔๙

เด็กหญิงไอริสา ตาทอง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงอรวรรยา ขิมมาทิ

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๕๑

เด็กหญิงธารารักษ์ คุ้มสมบัติ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๕๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ทัตตานนท์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กหญิงภัทรธิญาฎา แก้วคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๕๔

เด็กหญิงจิราวรรณ คงทวี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๑๙ / ๑๒๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๔๑๕๕

เด็กชายศรัณย์พร นารี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๕๖

เด็กชายตังตระกลู

้

สิทธิเสนา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๕๗

เด็กชายศรัณย์ ไพรพฤกษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๕๘

เด็กหญิงสิริโสภา รัตนพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๕๙

เด็กหญิงสุนิษา ชาญหาญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายธนายุต เมฆแสน

๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๖๑

เด็กชายอังศวรรษ แทนทด
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึงนฤมิตรพิทยาคาร)

่

วัดห้วยโรง  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๖๒

เด็กหญิงพอเพียง สินเหลือ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๖๓

เด็กหญิงปพิชญา ศรีแจ้
๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๖๔

เด็กหญิงภัคพร เอียมสำอาง

่

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๖๕

เด็กหญิงศรุตา ซือตรง

่

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๖๖

เด็กหญิงขวัญจิรา เทียนภู่
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๖๗

เด็กหญิงนรีรัตน์ สุขขำ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๖๘

เด็กหญิงนิรดา นวมสุข
๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๖๙

เด็กหญิงกัญญ์ธวัล จันทร์บ๊วย
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงอุชุกร จันทร์เกตุ

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๗๑

เด็กหญิงปยธิดา สุขใส
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๗๒

เด็กหญิงชาลิสา จันทร์นาค
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๗๓

เด็กหญิงอมลณัฐ ขำเพชร
๑๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๗๔

เด็กหญิงวิราวรรณ เมืองจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๗๕

เด็กชายธีรพล พ้นภัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๗๖

เด็กชายกิตติพงศ์ สุขศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๗๗

เด็กชายนำโชค คลับคล้าย
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๗๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ศรีจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๗๙

เด็กชายสรวิชญ์ จันทร์นาค
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กชายพิชุตม์ จันทร์สว่าง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๘๑

เด็กชายพัทธดนย์ มีนุช
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๘๒

เด็กหญิงขวัญชนก นุชเนตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๘๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ธรรมสอน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๘๔

เด็กหญิงญาณิสา นกเทศ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๘๕

เด็กหญิงสุธิศา พุ่มพราย
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๘๖

เด็กหญิงมาริสา เกตุแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๘๗

เด็กหญิงปาณิศา ศรีแจ้
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๘๘

เด็กหญิงศศิกัญญา ผ่องดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๘๙

เด็กหญิงนิตติญาพร นกเพชร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๒๐ / ๑๒๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงอารียา เทียนภู่

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๙๑

เด็กหญิงนิรชา เอียมละออง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๙๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใจบุญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๙๓

เด็กหญิงชารียา บวบเมือง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๙๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ นิลห้อย
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๙๕

เด็กหญิงวรรณิศา นิลห้อย
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๙๖

เด็กหญิงอภิสรา ชูไฝ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๙๗

เด็กชายณรงค์กร ชลาสิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๙๘

เด็กชายพัสกร ขำทวี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๑๙๙

เด็กชายยศภัทร สว่างใจ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กชายณัทกร สายจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายอรรถพร นกเพชร

๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กชายจิรวัฒน์ รุ่งเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กชายปธานิน ทองเหลือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายศุภฤกษ์ กรรณเกตุ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายไชยา ใหญ่ท้วม

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กชายสุริยะ แก้วสะอาด

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงอริศรา วิชาชู

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ช้างบุญมี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงศรัญญา ดีเซน

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงสาวิกา สุขขำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๑๑

เด็กหญิงวรัญชิตา ขำเพชร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๑๒

เด็กหญิงวริศรา ศรีแจ้
๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๑๓

เด็กหญิงสุวนันท์ ศรีแจ้
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๑๔

เด็กหญิงสิรินยา บุญเดช
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๑๕

เด็กชายศุภกานต์ เลิศประเสริฐ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๑๖

เด็กหญิงศิรดา สุขสวัสดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๑๗

เด็กชายทัตพงศ์ หัสดีพงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๑๘

เด็กชายธีรพงษ์ แสงนาค
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๑๙

เด็กหญิงพัชราภา แก้วประสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงชาริศา เกตุแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ บุญวิจิตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๒๒

เด็กหญิงสุทธญาณ์ จันเกิด
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๒๓

เด็กชายธิติวุฒิ สายจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๒๔

เด็กชายธนากร สังข์ฤทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเพชรบุรี  ๑๒๑ / ๑๒๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พบ ๒๔๖๐/๔๒๒๕

เด็กหญิงปนัดดา ชุ่มจิตร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๒๖

เด็กหญิงชมพูนุช บัวศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๒๗

เด็กหญิงชลธิชา บุตรกร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๒๘

เด็กหญิงณิชาภัทร ชูผล
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สินเหลือ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงสิรินทรา อุดเจ่ง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๓๑

เด็กหญิงนัทพร แตงอ่อน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๓๒

เด็กหญิงปยฉัตร เทียนภู่
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๓๓

เด็กชายสุรเดช เทียนภู่
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๓๔

เด็กหญิงนิภาธร กลินหอม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๓๕

เด็กหญิงภัทรวดี สงวนศักดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๓๖

เด็กหญิงพาขวัญ อินทร์จักร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๓๗

เด็กชายธีรภัทร์ รุ่งเจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๓๘

เด็กหญิงปทมวรรณ นิลห้อย
๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๓๙

เด็กชายอรรถพล ม่วงสด
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายนำชัย อินทรสมมุติ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๔๑

เด็กชายนัทธพงษ์ จันทร์แพ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๔๒

เด็กชายสรนันท์ ใจเด็ด

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๔๓

เด็กชายอิทธิกร จันทร์ชัง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๔๔

เด็กชายวีรภัทร สงวนสุด
๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๔๕

เด็กชายพันธ์ลาภ สืบสกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๔๖

เด็กชายสุภกิจ เหล็กกล้า
๒๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

พบ ๒๔๖๐/๔๒๔๗

เด็กหญิงพรทิพา คนหลัก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

วัดม่วงงาม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเวที)

เจ้าคณะภาค ๑๕

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
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